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CONTRATQ DE SERVI<;QS DE
INSTALA<;AO, ADEQUA<;AO E
REMANEJAMENTO DE REDES
ELETRICA, TELEFONICA ELOGICA
QUE ENTRE SI FAZEM A CVM -
COMISsAo DE VALORES
MOBILIARIOS E NEWS CON
TELEINFORMATICA LTDA - EPP.

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 nO 29.507.878/0001-08, neste ato
representada, com base na delega<;ao de competencia conferida pela Portaria/CVM/PTE!nO
108, de 1° de novembro de 2011, pela Superintendente Administrativo-Financeira, Sra. Tania
Cristina Lopt;s Ribeiro, doravante denominada CVM, e NEWSCON
TELEINFORMATICA LTDA - EPP, estabelecida na Rua Republica do Liliano, 61, sala 919
- Centro - Rio de Janeiro/RJ (CEP: 20.061-030), inscrita no CNPJ sob 0 nO02.469.680/0001-
12, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Paulo Cesar Pena
Oliveira (CPF 440.466.267-04), tern justo e acordado 0 presente CONTRATO, 0 qual se
regenl pela Lei nO8.666/93 e IN nO02/2008, e suas altera<;6es posteriores e pelas chlusulas e
condi<;6es a seguir especificadas e do qual ficam fazendo parte para todos os efeitos de direito,
como se aqui transcritos fossem, os seguintes documentos:

b) Proposta da CONTRATADA, emitida em 30/09/2014;

c) Nota de Empenho - 2014NE800602.

1.1- 0 presente CONTRATO tern por objetivo a execu<;ao de servi<;os de insta<;ao,
adequa<;ao e remanejamento de redes eletrica, telefonica e 16gica, em im6vel
alugado pela Comissao de Valores Mobiliarios - CVM, situ ado no 7° andar do
Condominio do Edificio Cidade do Carmo, na Rua Sete de Setembro, nO111,
Centro - Rio de Janeiro - RJ.

Clausula Segunda - DA DESTINA<;Ao OR<;AMENTAR1A

2.1- As despesas para atender a este CONTRATO estao programadas e dota<;ao
or<;amentaria pr6pria, prevista no or<;amento da Uniao para 0 exercicio de 2014,
na classifica<;ao abaixo:
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3.1- A CVM contrata os servi<;os aqui ajustados com fundamento no artigo 24,
inciso I, da lei nO8.666/93.

Clausula Quarta - DAS ESPECIFICA<;OES DO SERVI<;O

4.1- Instalar a tomadas eletricas, telefonicas e rede de dados adequados ao leiaute
proposto.

4.2- Instalar 0 rack do andar, inc1uindo a interliga<;ao dos pontos de voz e dados nos
patch pannels e voice pannels aos pontos nas esta<;6es de trabalho.

4.3- Providenciar a identifica<;ao e certifica<;ao do cabeamento, inc1uindo backbone
de voz e dados.

4.4- Fornecer e instalar cabo CI, bitola 0,50mm, 50 pares para interliga<;ao entre 0

PABX no 23° andar e 0 rack do 7°, inc1uindo voice pannel de 50 portas.

4.5- Fornecer e instalar cabo 6tico Fiberlan MM 50/125 04F indoor/outdoor, para a
interliga<;ao entre 0 cpn da CVM no 29° andar e 0 rack do 7° andar, inCluindo
caixa de emenda 6tica com 2 cord6es 6ticos duplex LC MM 50/125 2,5mm.

4.6- Fornecer mao de obra especializada de eletrotecnico e eletricista para
verifica<;ao geral dos quadros eletricos e circuitos, promovendo reaperto e
substitui<;ao de componentes, se necessario.

4.7- A CONTRATADA fornecera, em conformidade com 0 Termo de Referencia,
os materiais especificados abaixo:

4.7.3- canaletas e caixas de PVC para distribui<;ao eletrica - ref.: Sistema X
Pial ou similar;

4.7.4- cabo 6tico modelo Fiberlan MM 50/125 indoor/outdoor - ref.:
Furukawa ou similar;
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4.7.5- caixa de emenda 6tica e cord6es 6ticos Duplex LC MM 50/125 2,5mm
- ref.: Furukawa ou similar;

4.7.6- cabo telef6nico CCI, bitola 0,50mm, 2 pares - ref.: Furukawa ou
similar;

4.7.8- condutor eletrico de cobre tipo cabinho, 2,5mm2, revestimento
antichama - ref.: Furukawa, Prysmian ou similar;

4.7.9- m6dulos de tomadas eletricas no novo padrao brasileiro de loa, m6duios
de tomadas RJ-11 para telefones e RJ-45 para 16gica, compatfveis com
as caixas externas - ref.: Sistema X Pial ou similar.

4.8- A CONTRATADA ainda, em conformidade com 0 Termo de Referencia,
forneceni:

4.8.2- patch cables para liga<;:6estelef6nicas e 16gicas, material existente em
almoxarifado;

5.1- A CVM pagani a CONTRATADA, ao termino dos servi<;:os objeto deste
CONTRATO, 0 valor fixo e irreajustavel de R$ 14.550,00 (quatorze mil
quinhentos cinquenta reais).

As Notas Fiscais referentes aos servi<;:osexecutados deverao ser apresentadas
pela CONTRATADA em meio fisico e aos cuidados do Gestor do
CONTRA TO no Setor de Protocolo da CVM, situado na Rua Sete de
Setembro, 111- 2° andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20.050-901.
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6.1.1- As Notas Fiscais deverao conter, no minimo, a descri<;ao sucinta dos
servi<;os prestados, os pre<;os unitarios e totais, 0 numero do
CONTRATO eo numero e data de emissao da Nota de Empenho.

6.2- Cabera ao Gestor do CONTRATO, no prazo de 3 (tres) dias llteis a partir do
recebimento da Nota Fiscal, atestar a presta<;ao dos servi<;os, verificando 0

cumprimento pela CONTRATADA de todas as condi<;6es pactuadas, inclusive
quanta ao pre<;o cobrado. Ato continuo, liberara a referida Nota Fiscal para a
Gerencia de Contabilidade e Finan<;as (GAP), a fim de ser providenciada a
liquida<;ao e 0 pagamento.

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

6.3.1- as pagamentos decorrentes de contratos cujos valores nao ultrapassem 0

limite de que trata 0 inciso II do art. 24 da Lei nO 8.666/93 serao
efetuados em ate 5 (cinco) dias uteis, contados da apresenta<;ao da Nota
Fiscal (art. 5.°, §3.0, da Lei n.O8.666/1993).

6.4- as tftulos deverao permanecer em carteira, nao sendo admitidos pela CVM
caucionamento ou cobran<;a bancaria, situa<;ao em que a CONTRATADA ficara
sujeita as san<;6es, a juizo da CVM, previstas neste CONTRATO.

6.5- A CVM podera deduzir do montante a pagar os valo'res correspondentes a
multas ou indeniza<;6es devidas pela CONTRATADA (art. 86, § 3° da.Lei nO
8.666/93 c/c art. 9° da Lei nO10.520, de 17/07/02 e suas altera<;6es posteriores).

6.6- Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstfmcia que impe<;a a liquida<;ao da
despesa, como observa<;6es acerca dos documentos, aquela sera devolvida pelo
Gestor do CONTRATO a CONTRATADA eo 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.

6.7- Sendo identificada cobran<;a indevida apos 0 pagamento da Nota Fiscal, os fatos
serao inform ados a CONTRATADA para que seja feita devolu<;ao do valor
correspondente.

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

6.9- Previamente ao pagamento a CONTRATADA, a CVM realizara consulta ao
SICAP e as demais certid6es (CEIS, CNJ, CNDT) para verificar a manutenX<;ao
das condi<;6es de habilita<;ao.

\
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6.10- Constatada situa<;ao de irregularidade da CONTRATADA, esta sera notificada,
por escrito, sem prejuizo do pagamento pelo fornecimento ja prestado, para,
em urn prazo fixado pela CVM, regularizar tal situa<;ao ou, no mesmo prazo,
apresentar defesa, sob pena de anula<;ao da contrata<;ao e/ou aplica<;ao das
san<;6es previstas neste CONTRATO (art. 34-A da Instru<;ao Normativa nO2, de
30 de abril de 2008).

6.10.1- 0 prazo para regulariza<;ao ou encaminhamento de defesa de que trata 0

item anterior podera ser prorrogado a criterio da CVM.

6.11- Nos termos do artigo 36, §6.0, da Instru<;ao Normativa SLTI/MP n.o 2/2008, sera
efetuada a reten<;ao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das san<;6es cabiveis, quando a CONTRATADA:

6.11.1- nao produzir os resultados, deixar de executar ou nao executar coin a
qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

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

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

6.12.1-A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos
termos da Lei Complementar n.o 123/2006, nao sofrera a reten<;ao
tributaria quanta aos impostos e contribui<;6es abrangidos por aquele
regime. No entanto, 0 pagamento ficara condicionado a apresenra<;ao de
comprova<;ao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

6.13- Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA antes de paga ou
compensada a multa que, porventura, the houver sido imposta (art. 86, § 3° da
Lei nO8.666/93).

6.14- Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os
encargos moratorios devidos pela CVM, entre a data acima referida e a
correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluidos em
fatura propria, saD calculados por meio da aplica<;ao da seguinte formula: EM=I
x N x VP, onde:

N = Numero de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a ~\/
efetivo pagamento; ~ ,

.J6
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VP = Valor da parcela em atraso;

I = fndice de compensa<;ao financeira = 0,00016438, assim
apurado:

I = 1

365
1= 6/100

365

6.15- Nao serao considerados os atrasos no pagamento pela CVM decorrentes de caso
fortuito ou for<;a maior, nos casos caracterizados como fato do principe (m;iio
superior do Estado, unilateral e imprevista, que impossibilita 0 cumprimento,
ao menos temporario, de um ou de todos os deveres contratuais),

7.1- Cabeni a CONTRATADA, sem prejuizo das demais obriga~oes e
responsabilidades constantes no Projeto Basico, e daquelas resultantes da Lei
n,o 8,666/1993:

b) Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da execu<;ao dos servi<;os,
sejam as de natureza de pessoal, ou as decorrentes de seguros contra acidentes,
impostos e taxas, sem qualquer solidariedade da CVM, bem como as despesas
decorrentes do fomecimento e instala<;ao de materiais;

c) Arcar com a recupera<;ao dos danos e prejuizos causados a CVM, por seus
empregados, arcando com as despesas decorrentes dos reparos e/ou reposi<;ao de
pe<;as,materiais e equipamento;

d) No caso em que os danos forem em equipamentos (material permanente) e a sua
recupera<;ao demandar mais de 24 (vinte e quatro) horas, a empresa prestadora
dos servi<;os devera providenciar a sua substitui<;ao ate que 0 mesmo seja
consertado;

e) Os empregados da empresa contratada deverao acatar as normas disciplinares da
Institui<;ao, sem que isto configure qualquer vinculo empregaticio com a CVM;
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f) Responder por danos, avarias e desaparecimentos de bens materiais, causados a
CVM ou a terceiros, por seus empregados ou prepostos, em atividades nas
dependencias da CVM, desde que fique comprovada a responsabilidade, nos
termos do art. 70, da Lei nO 8.666/93, ficando obrigada a promover 0

ressarcimento a pre<;os atualizados, dentro de 30 (trinta) dias contados a partir da
comprova<;ao de sua responsabilidade, Caso nao 0 fa<;a dentro do pra~
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estipulado, a CVM reserva-se ao direito de descontar 0 valor do ressarcimento
da fatura do servic;o executado, sem prejuizo de poder denunciar 0

CONTRATO, de pleno direito;

g) Providenciar para que todos os seus empregados, em atividade no ambito da
CVM, mantenham disciplina e boa conduta nos locais de execuc;ao dos servic;os,
promovendo a substituic;ao, imediatamente, ap6s a notificac;ao, todo e qualquer
empregado considerado de conduta inconveniente;

. h) Manter 0 pessoal envolvido na prestac;ao dos servic;os objeto do presente projeto
basko, devidamente uniformizado, portando cracha de identificac;ao com
fotografia recente 3x4, fornecido pela CONTRATADA, de modo a facilitar de
imediato sua identificac;ao no local de trabalho;

i) Fornecer os equipamentos de protec;ao individual ao trabalhador, 0 qual devera
obrigatoriamente utiliza-Ios, conforme Normas e Regulamentos especificos de
Medicina e Seguranc;a do Trabalho - CIPA;

j) Sinalizar ou ate isolar - (conforme 0 caso), convenientemente 0 local, a area ou
equipamento, objetivando a seguranc;a dos seus funcionarios, dos servidores da
CVM ou terceiros, bem como ado tar todas as medidas preventivas de acidentes
recomendadas pel a Legislac;ao vigente, durante as manutenc;6es preventivas e/ou
corretivas, As sinalizac;6es deverao ser com placas alusivas ao fato, legiveis e
claras;

k) Manter durante toda a execuc;ao do CONTRATO em compatibilidade com as
obrigac;6es assumidas, todas as condic;6es de habilitac;ao e qualificac;ao exigidas
na contratac;ao, apresentando sempre que exigi dos, os comprovantes de
regularidade fiscal;

1) Programar junto com a Fiscalizac;ao da CVM todos os trabalhos que requeiram a
paralisac;ao de equipamentos e sistemas para os finais de semana para nao
prejudicar os andamentos normais da CVM;

m) Realizar e fazer cumprir todos os servic;os especificados no Projeto Basico,
zelando por sua eficiencia e perfeita execuc;ao, utilizando-se da melhor tecnica
aplicavel;

n) Observar as recomendac;6es do Condominio do Edificio Cidade do Carmo
quanta ao horario de realizac;ao dos servic;os e quanta a remoc;ao de entulhos e
restos de obra. Eventualmente, a criterio da Fiscalizac;ao, os servic;os poderao ser
executados aos sabados, domingos e feriados ou em horario noturno;

0) Orientar regularmente seus empregados acerca da adequada metodologia
otimizac;ao dos servic;os;

de

1<
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p) Refazer, sem qualquer onus para a CVM, os servi<;os rejeitados pel a
Fiscaliza<;ao, em tempo habil de forma a nao prejudicar 0 prazo de
entrega/conclusao dos servi<;os;

q) Manter os locais afetados pelos servi<;os em perfeito estado de limpeza ao longo
do decorrer dos mesmos;

r) Remover todo 0 entulho da obra, deixando-a completamente livre e desimpedida
de quaisquer residuos de constru<;ao;

s) Limpar e varrer os acessos, como tambem as areas adjacentes que porventura
tenham detritos provenientes da reforma que esta sendo realizada;

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

~ adequados, de qualidade e tecnologia, em observancia as recomenda<;6es
aceitas pel a boa tecnica, normas e legisla<;ao;

~ ecologicamente viaveis, em conformidade com 0 inciso III, do art. 5°, da
IN MPOG nO01/2010; e

~ previamente submetidos a aprova<;ao da CVM.

u) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do servi<;o, de acordo com
os artigos 14 e 20 do C6digo de Defesa do Consumidor (Lei nO8.078 de 1990);

v) Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e
morais causados pela a<;ao ou omissao de seus empregados, trabalhadores,
prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, a Uniao ou a terceiros;

w) Atender prontamente a quaisquer exigencias da Administra<;ao, inerentes ao
objeto do presente CONTRA TO;

x) Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcilamente, as
obriga<;6es assumidas, nem subcontratar qualquer das presta<;6es a que esta
obrigada, exceto nas condi<;6es autorizadas no Projeto Basico ou neste
CONTRATO;

y) Guardar sigilo absoluto sobre as informa<;6es que vier a ter conhecimento por
for<;ada contratac;ao.

z) Solicitar os esclarecimentos necessarios para 0 regular cumprimento dos termos
contratuais a Gerencia de Licitac;6es e Contratos da CVM (GAL).

aa) Entregar a Fiscalizac;ao, ao final dos servic;os, 0 relat6rio de
cabeamento;

certifica<;ao dotX
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bb) Efetuar a emissao da Nota Fiscal referente aos servic;os prestados apenas ap6s 0

recebimento definitivo do servic;o pelo Gestor do CONTRATO,

8.1- Cabeni a CVM, sem prejuizo das demais disposi~oes insertas no Projeto
Basico:

a) proporcionar todas as condic;6es para que a CONTRATADA possa cumprir
suas obrigac;6es dentro das normas deste CONTRATO;

b) exigir 0 cumprimento de todas as obrigac;6es assumidas pel a CONTRATADA,
de acordo com as c1<iusulascontratuais e os termos de sua proposta;

c) exercer 0 acompanhamento e a Fiscalizac;ao dos servic;os, por servidor
especialmente designado, anotando em registro pr6prio as falhas detectadas,
indicando dia, mes e ano, e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providencias cabiveis;

d) efetuar diariamente, ou quando julgar necessario, inspec;6es nos locais que estao
sendo realizados os servic;os, com a finalidade de verificar as condic;6es de
conservac;ao, mantem;ao, limpeza e asseio, bem como se os servic;os estao sendo
realizados dentro das condic;6es e descric;6es pactuadas;

e) notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorrencia de eVfntuais
imperfeic;6es no curso da execuc;ao do servic;o, ficando prazo para a sua
correc;ao;

f) autorizar 0 aces so as dependencias da CVM dos empregados da empresa
destinados a prestar os servic;os contratados, desde que credenciados e
devidamente identificados por cracM;

g) pagar a CONTRATADA 0 valor resultante da prestac;ao do servic;o, nos termos
deste CONTRATO;

h) Fornecer 0 equipamento switch para uso no rack do 7° andar, assim como os
patch cords e patch cables para as interligac;6es 16gicas e telefonicas dos postos
de trabalho e cabos UTP cat 6 para eventuais substituic;6es de linhas ja existentes
que nao possam ser aproveitadas;

i) zelar para que, durante toda a vigencia do CONTRATO, sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigac;6es assumidas pela CONTRATADA, todas as
condi~6es de habilita9io e qualifica9io exigidas para contrata~ao; fj(

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

k) Receber, provisoriamente, materiais e equipamentos, se necessario,
disponibilizando local, data e horario.

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

CI~usula Nona - DA FISCALlZAc;Ao

9.1- A Fiscaliza~ao do cumprimento das obriga~6es contratuais sera exercida pelo(a)
Gestor(a) do CONTRATO e pelo(s) Fiscal(is) Substituto(s) a serem designados,
por meio de Portaria, pela Superintendencia Administrativo-Financeira (SAD).

9.2- Aos servidores responsaveis pela fiscaliza~ao competira acompanhar, fiscalizar,
conferir e avaliar a execu~ao do objeto deste CONTRATO, bem como dirimir e
desembara~ar quaisquer duvidas e pendencias que surgirem, determinando
medidas necessarias a regulariza~ao das faltas, falhas, problemas ou defeitos
observados no curso do CONTRA TO, e de tudo dara ciencia a
CONTRATADA, conforme art.67, da Lei nO8.666/1993 e suas altera~6es. Para 0

caso de impedimento do servidor indicado para a fun~ao de fiscaliza~ao, serao
designados, pela Superintendencia Administrativo-Financeira (SAD), por meio de
Portaria, novos servidores para as fun~6es de fiscaliza~ao.

9.3.2- dar recebimento definitivo dos servi~os realizados, autorizando a
emissao da Nota Fiscal.

9.4- As faltas cometidas pel a CONTRATADA deverao ser devidamente registradas
no processo pelo Gestor do CONTRATO. 0 Gestor devera, ainda, propor ao
Ordenador de Despesas a aplica~ao das san~6es que entender cabiveis para a
regulariza~ao das faltas cometidas, nos termos do art. 67,§ 2° e do art. 87 da Lei
nO8.666/93.

Cabera a CONTRATADA 0 pronto atendimento as eXlgencias inerentes ao
objeto contratado, feitas pelo Gestor ou seu Fiscal substituto.

5ede: Rua Sete de 5etembro, 11112" Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20050-901 - Brasil Tel.: (21) 32338686 - http://www.cvm.gov.br
5uperintendencia Regional de 5ao Paulo: Rua Cincinato Braga, 340 - 2°, 3° e 4° and ares - CEP: 01333-010 - Bela Vista· 5ao Paulo - 5p· Brasil· Tel.: (11) 21462000
5uperintendencia Regional de Brasilia: 5CN Q. 02 - Bl. A - Ed. Corporate Financial Center - 5-404 - 4 Andar - CEP: 70712-900 - Brasilia - OF - Brasil - Tel.: (61) 33272030/33272031

A CONTRATADA e responsavel pelos danos causados diretamente a CVM ou ~
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execu~ao do CONTRATO, nao .

. ~ J'
10

http://www.cvm.gov.br


CVM Comissao de Va/ores Mobiliarios

Protegendo quem investe no futuro do Brasil

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscaliza<;;ao ou 0

acompanhamento por parte da CVM (art. 70 da Lei nO8.666/93).

9.7- A CVM se reserva 0 direito de rejeitar, no todo ou em parte, 0 servi<;;oprestado
em desacordo com 0 CONTRATO ou com a Proposta apresentada (art. 76 da Lei
nO 8.666/93).

Chiusula Dez - DA VIGENCIA DO CONTRATO

10.1- 0 perfodo de vigencia deste CONTRATO sera de 60 (sessenta) dias, contados a
partir de 03/12/2014.

10.2- Como condi<;;aopara assinatura do CONTRA TO, a empresa devera apresentar a
CVM toda a documenta<;;ao referida no item 6 do Projeto Basico (Anexo) .no
prazo de ate 5 (cinco) dias uteis ap6s 0 recebimento da Nota de Empenho.

11.1- Comete infra<;;aoadministrativa nos termos da Lei nO8.666/, de 1993 e da Lei nO
10.520, de 2002, a CONTRATADA que:

11.1.1- inexecutar total ou parcial mente qualquer das obriga<;;6esassumidas em
decorrencia da contrata<;;ao;

11.2- A CONTRATADA, ao cometer qualquer das infra<;;6esdiscriminadas no subitem
acima, ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as
seguintes san<;;6es:

11.2.1- advertencia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretem
prejuizos significativos para a CVM;

11.2.2- multa de ate 10% (dez por cento) sobre 0 valor total do CONTRATO,
em caso de inexecu,iio parcial da obriga,iio assumida; ~

oK)
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11.2.3- multa de ate 20% (vinte por cento) sobre 0 valor total do CONTRATO,
em caso de inexecu<;ao total da obriga<;ao assumida;

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

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

11.2.6- declara<;ao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administra<;ao Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da puni<;ao ou ate que seja promovida a reabilita<;ao perante a pr6pria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a CVM pelos prejulzos causados. .

11.3- No caso de atraso injustificado no cumprimento dos prazos previstos no Projeto
Basico e neste CONTRA TO, sera aplicada multa de mora a incidir sobre 0 valor
total do CONTRATO, no percentual de:

11.3.1- 0,5% (cinco decimos percentuais) ao dia, ate 0 15° (decimo quinto) dia
de atraso;

11.3.2- 1,0% (urn par cento) ao dia, a partir do 16° (decimo sex to) dia, ate 0 30°
(trigesimo) dia de atraso, podendo, ap6s este prazo, a criterio da
Administra<;ao, ocorrer a rescisao unilateral do CONTRATO.

11.4- A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, a contar da
data do recebimento da comunica<;ao enviada pela CVM.

11.5- Decorridos 20 (vinte) dias, a contar da assinatura do CONTRATO, sem que a
CONTRATADA tenha iniciado a presta<;ao da obriga<;ao assumida, estara
caracterizada a inexecu<;ao contratual, ensejando a sua rescisao;

11.6- Tambem fica sujeita as penalidades do art. 87, III e IV da Lei nO8.666, de 1993, a
CONTRATADA que:

11.6.1- tenha sofrido condena<;ao definitiva por praticar, par meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

11.6.3- demonstre nao possuir idoneidade para contratar com a Administra<;ao
em virtude de atos ilfcitos praticados.

11.7- A aplica<;ao de qualquer das san<;6es previstas
administrativo que assegurara 0 contradit6rio

realizar-se-a em processo
e a ampla defesa k

. M 12
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CONTRATADA, observando-se 0 procedimento previsto na Lei n.O 8.666, de
1993, e subsidiariamente na Lei n.o 9.784, de 1999.

11.8- A aplicac;;ao das sanc;;6es previstas neste instrumento, que ocorreni ap6s regular
processo administrativo, nao impede que a CVM rescinda unilateralmente 0

CONTRATO e aplique outras sanc;;6esregulamentares (artigo 86, §1.0 da Lei nO
8.666/1993).

11.9- Sera facultada a CONTRATADA a apresentac;;ao de defesa previa no prazo de 05
(cinco) dias, ap6s a notificac;;ao, para as penalidades: advertencia, multa,
suspensao e impedimento e de 10 (dez) dias para a penalidade de declarac;;ao de
inidoneidade.

11.10- Em caso de inadimplencia quanta ao pagamento das multas que the forem
aplicadas pela CVM, a CONTRATADA fica desde ja ciente que estara sujeit~ a
sua inclusao no Cadastro Informativo dos creditos nao quitados do setor publico
federal (CAD IN), consoante legislac;;ao especifica sobre a materia, sendo
executada segundo a Lei nO6.830/1980.

11.11- A autoridade competente, na aplicac;;ao das sanc;;6es, levara em considerac;;ao a
gravidade da conduta do infrator, 0 carMer educativo da pena, bem como 0 dano
causado a Administrac;;ao, observado 0 principio da proporcionalidade.

11.12- Nao serao aplicadas simultaneamente, para a mesma ac;;aoou omissao, sanc;;6ese
glosas.

11.13- As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

12.1- A inexecuc;;aoparcial ou total do CONTRATO enseja a sua rescisao, conforme
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nO8.666/93.

12.2- A rescisao do CONTRATO podera ser:

I - determinada por ate unilateral e escrito da CVM, nos casos enumerados nos
incisos I a XII, XVII e XVIII, do art. 78 da Lei nO8.666/1993;

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

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

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

Clausula Treze - DAS DISPOSI<;OES GERAIS E FINAlS

13.1- E vedado a CONTRATADA:
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a) Caucionar ou utilizar este CONTRATO para qualquer opera<;ao
financeira;

b) Ceder ou transferir a terceiros 0 CONTRATO e os direitos e obriga<;6es
dele decorrentes, salvo com previa anuencia da CVM;

c) Interromper unilateralmente 0 servi<;o sob alega<;ao de inadimplemento
par parte da CVM;

d) Publicar quaisquer relatorios, entrevistas, detalhes ou informa<;6es sobre
este CONTRATO, bem como seu andamento, sem 0 previo
consentimento da CVM.

13.2- A rela<;ao da CONTRATADA com a CVM restringe-se ao alcance do objeto
contratual, nao implicando qualquer rela<;ao de subardina<;ao hienirquica.

13.3- 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 privilegiado que
seja (art. 55, § 2° da Lei nO8.666/93).

13.4- Os casos omissos serao decididos pel a Gerencia de Licita<;6es e Contratos, a luz
da legisla<;ao vigente, ouvida a Procuradoria Juridica da CVM.

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

Rio de Janeiro, oj de !lL~hvo de 2014.

)1tCvM& J~~~
~ma Cnstma Lopes Ribeiro

Pela CVM

4tVv1~
Pa 0 Cesar Pena lveua

Pela CONTRATADA
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