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CONTRATO DE PRESTAC;AO DE
SERVIC;OS DE GUARDA E
ARMAZENAGEM DE
DOCUMENTOS QUE ENTRE SI
FAZEM A CVM - COMISSAO DE
VALORES MOBILIARIOS E UNIDAS
ARMAZENS GERAIS LTDA.

A CVM - Comissao de Valores Mobiliarios, Autarquia Federal vinculada ao
Ministerio ·da Fazenda, com sede na Rua Sete de Setembro, 111 - 28° andar - Centro -
Rio de Janeiro/RJ (CEP: 20.050-901), inscrita no CNPJ sob 0 n° 29.507.878/0001-08,
neste ate representada, com base na de1ega~ao de competencia conferida pe1a
Portaria/CVMlPTE/n° 108, de 1° de novembro de 2011, pela Superintendente
Administrativo-Financeira, Sr~ Tania Cristina Lopes Ribeiro, doravante denominada
CVM, e UNIDAS ARMAZENS GERAIS LTDA, estabelecida a Rua Waldemar
Colombo Garcia, 491, parte, Santo Aleixo, Andorinhas, no municipio de Mage, inscrita
no CNPJ sob 0 n.o01.644.114/0002-18, doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada pelo Sr. Marco Cecchini Bruni Marcon, poitador do CPF n.o 245.618.007-
00, tern justo e acordado 0 presente contrato, 0 qual se regeni pela Lei n.o 8.666/93, e
suas altera~5es posteriores, pelas Instru~5es Normativas SLTIIMPOG n.o 2/2008 e n.o
2/201 0, e pelas c1ausulas e condi~5es a seguir especificadas, e do qual ficam fazendo
parte para todos os efeitos de direito, como se aqui transcritos fossem, os seguintes
documentos:

a) Processo de Compras n° RJ-20l5-3l42 - Edital de Pregao n.o 7/2015 e
seus Anexos;

b) Propostada CONTRATADA, emitidaem 15/06/2015;

a) Nota de Empenho - 2015NE800685.

1.1. 0 presente contrato tern por objeto a contrata~ao de pessoa juridica especializada
em loca~ao de espa~o para armazenagem e guarda de documentos, inc1uindo
servi~os de translado, rastreamento via sistema e disponibilidade mediante
solicita~ao, conforme especifica~5es e quantidades constantes no Termo de
Referencia, Anexo I do Edital do Pregao Eletronico n.o 7/2015, e nos subitens a
seguir, os quais deverao ser rigorosamente obedecidos.

Clausula Segunda - DA DESTINAC;AO ORC;AMENTARIA

2.1.
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Fonte: 0174

Programas de Trabalho: 04.122.2110.2000.0001

Elemento de Despesa: 339039

3.1. As especifica~6es dos servi~os e as quantidades estao descritas no Termo de
Referencia, Anexo I do Edital do Pregao Eletronico n.o 712015, que faz parte
deste CONTRATO.

3.2. Devera ser disponibilizado, nas dependencias da CONTRATADA, urn espa~o
para 15.000 caixas arquivo do tipo Bank Box.

3.3. a espa~o sera preenchido em duas etapas:

3.3.1. a primeira etapa sera a transferencia de 7.500 caixas que se encontram na
Estrada do Barro Vermelho, 1593-A - Colegio - Rio de Janeiro - RJ, sob
a cust6dia da Empresa Stok Gesmo Documental Ltda;

3.3.2. a segunda etapa ocorrera a medida em que a CVM solicitar a
transferencia de caixas para a contratada, ate 0 limite das 15.000 caixas.

3.4. No que tange ao item 3.3.2, a CONTRATADA, quando solicitada, devera
recolher as caixas Bank Box nas dependencias da CVM, situada na Rua Sete de
Setembro, 111, 20 andar, Centro, Rio de JaneirolRJ.

3.5. a armazenamento dos document os devera ser feito em deposito da
CONTRA TADA. Esse deposito devera dispor de ambiente limpo, arejado e
livre de poeira, de insetos e da possibilidade de danos ocasionados por
alagamentos, enchentes ou outros fenomenos da natureza; alem de, sistemas de
controle de temperatura e umidade relativa do ar. Tambem devera dispor de
dispositivos de seguran~a, preven~ao e detec~ao de incendio.

3.6. A CONTRA TADA devera manter urn banco de dados constantemente
atualizado, em que possam ser discriminadas informa~6es basicas de acesso aos
documentos, tais como seguem:

3.6.1. Nome do interessado;

3.6.2. Numero do documento/processo;

3.6.3. Nome do componente organizacional que transferiu a documenta~ao;

3.6.4. Assunto do documento/processo;

3.6.5. Quantidade de volumes;

3.6.6. Data;

3.6.7.Numero de localiza~ao da caixa por parte da CVM (numero original da
caixa, atribuido pelas unidades da CVM);

3.6.8.N6mero de localiza~ao da caixa por parte da contratada (numero
complementar que pode ser atribuido pela contratada, para efeitos de .A
controle); /ffl1
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3.6.9. C6digo do local de armazenamento da contratada.

3.7. 0 banco de dados deve ser disponibilizado online, no sitio da internet da
CONTRATADA, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados da assinatura
do contrato.

3.8. A partir da data de disponibiliza~ao do banco de dados, devera ser possibilitado
a CVM realizar toda consulta que julgar necessaria e solicitar 0 acesso a
documenta~ao em meio fisico.

3.9. 0 acesso ao sistema de banco de dados sera limit ado aos servidores lotados na
Gerencia de Documenta~ao (GAD).

3.10. 0 transporte do material, quando transferido da CVM para a CONTRATADA,
e vice-versa, devera ser efetuado por esta em veiculo fechado, equipado
especificamente para esse tipo de servi~o, em dias uteis, no horario das 09h as
18h.

3.11. 0 prazo para a documenta~ao solicitada chegar das dependencias da
CONTRATADA para as dependencias da CVM devera ser de ate 5 (cinco) dias
uteis a partir da inser~ao da solicita~ao no sistema da contratada, quando se tratar
de requisi~5es em carater de rotina, e de ate 24 (quarenta e oito) horas, quando
se tratar de requisi~5es em carmer de urgencia.

3.12. Todo material solicitado devera ser entregue na Gerencia de Documenta~ao
(GAD) e conferido pelos servidores nela lotados.

3.13. A CONTRATADA devera, ap6s 0 termino de cada mes, apresentar relat6rio
dos servi~os efetivamente prestados no periodo, contendo os seguintes
requisitos: descri~ao da documenta~ao cadastrada; descri~ao da documenta~ao
armazenada; nUmero de solicita~5es de rotina e de carmer de urgencia efetuados;
tempo medio de atendimento as solicita~5es.

3.14. Os servi~os deverao ser realizados na sede da CVM (Rua Sete de Setembro, 111
- Centro - Rio de Janeiro - RJ) e nas dependencias da CONTRATADA.

4.1. A CVM pagara a CONTRATADA, pelos servi~os efetivamente prestados, os
valores unitarios destacados no quadro a seguir, constantes na Proposta de
Pre~os de 15/0612015, perfazendo urn montante total estimado de R$ 54.000,00
(cinquenta e quatro mil) para 0 periodo de 12 (doze) meses de vigencia
contratual.

Quantidade Pre~o Valor ValorEstimada UnidadeItem Descri~aodo Servi~o Anual (B)
Unitano mensal Total

(A) (C) (D) (E)

Retirada de caixas das dependenciasda 7.500 . Caixa 0,26 NA 1.950,00
empresa Stok Gestao Documental

1 Cadastro das caixas retiradas da empresa 7.500 Caixa 0,16 NA 1.200,00
Stok Gestao Documental
Armazenagem das caixas retiradas da 7.500 Caixa 0,27 2.025,00 24.300,00
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empresaStok Gestao Documental
Retiradas de caixas da sede da CVM pra

7.500
Caixa 0,26 NA 1.950,00

armazena~em
Movimenta~aopara consulta/retirada em 150 Processo 1,37 NA 205,50
carater de fOtma
Movimenta~aopara consulta/retiradaem

30 Processo 3.15 NA 94,50
carater de urgencia
Armazenagemdas caixas retiradas da

7500
Caixa 0,27 2.025,00 24.300,00

sededaCVM
4.2. Nos valores contratados estiio incluidas todas as despesas ordinarias diretas e

indiretas decorrentes da execu~ao do objeto, inclusive a administra~ao, tributos
e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes.

5.1. Para 0 servi~o objeto deste CONTRATO os pr~os pactuados serao fixos e
irreajustaveis por urn perfodo de 12 (doze) meses apos a data da proposta da
CONTRATADA, quando entao poderao ser promovidas suas corre~5es de
acordo com a varia~ao do Indice Nacional de Pr~os ao Consumidor Ampl0
(IPCA), em fun~ao da nao existencia de indice especffico ou setorial aplicavel ao
objeto, conforme permissivo contido no artigo 2.° da Lei n.o 10.19212001.

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

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

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

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

5.6. Para 0 caIculo do pre~o final reajustado, sera utilizada a seguinte formula:

-
\it = ic X :-=- , oude:

l

10 - indice correspondente a data base da proposta~

II - indice correspondente a data para qual se deseja reajustar 0 valor~

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

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

5.7. A CVM podera realizar diligencias para conferir a varia~ao dos custos alegada
pela CONTRATADA (artigo 40, §6.0, da IN SLTJlMP n.o2/2008).
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6.1. A execu9ao dos servi90s devera sera iniciada ate 0 quinto dia util contado da
assinatura do contrato.

6.2. as servi90s serao recebidos provisoriamente no prazo de 2 (dois) dias, contados
da data da entrega pela Contratada do relat6rio a que se refere 0 item 3.13 deste
CONTRA TO, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscaliza9ao do
contrato, para efeito de posterior verifica9ao de sua conformidade com as
especifica90es constantes neste Termo de Referencia e na Proposta

6.3. as servi90s serao recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados
do recebimento provis6rio, ap6s a verifica9ao da qualidade e quantidade do
servi90 executado e materiais empregados, com a consequente aceit~ao
mediante termo circunstanciado.

6.4. as servi90s poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especifica90es constantes neste Termo 'de Referencia e na proposta,
devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fIxado pelo fISCal do
contrato, as custas da contratada, sem prejuizo da aplica9ao de penalidades.

6.5. a recebimento provis6rio ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade
da contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execu9ao do contrato.

7.1. As Notas Fiscais referentes aos servi~os executados deverao ser apresentadas pela
CONTRA TADA em meio fisico e aos cuidados do Fiscal do CONTRA TO no
Setor de Protocolo da CVM, situado na Rua Sete de Setembro, 111 - 20 andar,
Centro, Rio de JaneirolRJ - CEP: 20.050-901.

7.1.1. As Notas Fiscais deverao conter, no minimo, a descri~ao sucinta dos
servi~os prestados, os pr~os unitarios e totais, 0 numero do
CONTRA TO e 0 numero e data de emissao da Nota de Empenho.

7.1.2. As Notas Fiscais somente deverao ser encaminhadas ap6s 0 recebimento
dos servi90s e autoriza9ao de ernissao pelo Fiscal do CONTRATO.

7.2. Cabera ao Fiscal do CONTRATO, no prazo de 3 (tres) dias uteis a partir do
recebimento da Nota Fiscal, atestar a presta9ao dos servi90s, verificando 0
cumprimento pela CONTRA TADA de todas as condi90es pactuadas, inclusive
quanto ao pre90 cobrado. Ato continuo, liberara a referida Nota Fiscal para a
Gerencia de Contabilidade e Finan9as (GAF), a fim de ser providenciada a
liquida9ao e 0 pagamento.

7.3. a pagamento somente sera autorizado depois de efetuado 0 "atesto" pelos
servidores competentes, condicionado este ate a verifica9ao da conformidade da

.~
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Nota Fiscal apresentada em rela9ao aos servi90s efetivamente prestados, e sera
efetuado em urn prazo maximo de 20 (vinte) dias apos 0 recebimento do
documento fiscal, mediante deposito naconta-corrente da CONTRATADA.

7.3.1. as pagamentos decorrentes de contratos cujos valores nao ultrapassem 0
limite de que trata 0 inciso IT do art. 24 da Lei n° 8.666/93 serao
efetuados em ate 05 (cinco) dias uteis, contados da apresenta9ao da Nota
Fiscal (art. 5.°, §3.0, da Lei n.o 8.666/1993).

7.4. as titulos deverao permanecer em carteira, nao sendo admitidos pela CVM
caucionamento ou cobran9a bancaria, situa~ao em que a CONTRATADA ficani
sujeita as san90es, ajuizo da CVM, previstas neste CONTRATO.

7.5. A CVM podeni deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
multas ou indeniza90es devidas pela CONTRATADA (art. 86, § 3° da Lei n°
8.666/93 c/c art. 9° da Lei nO10.520, de 17/07/02 e suas altera90es posteriores).

7.6. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstancia que im~a a liquida9ao da
despesa, como observa90es acerca dos re1atorios e documentos, aquela sera
devolvida pelo Fiscal do CONTRA TO a CONTRATADA e 0 pagamento
ficara pendente ate que esta providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese,
o prazo para pagamento iniciar -se-a apos a reapr.esenta9ao do documento fiscal
devidamente regularizado, nao acarretando qualquer onus para a CVM.

7.7. Sendo identificada cobran9a indevida apos 0 pagamento da Nota Fiscal, os fatos
serao informados a CONTRATADA para que seja feita glosa do valor
correspondente no proximo documento de cobran9a.

7.8. A criterio da CVM, poderao ser utilizados os creditos existentes em favor da
CONTRATADA para compensar quaisquer possiveis despesas resultantes de
multas, indeniza90es, inadimplencias contratuais e/ou outras de responsabilidade
desta ultima.

7.9. Previamente a cada pagamento a CONTRATADA, a CVM realizara consulta
ao SICAF e as demais certidOes (CEIS, CNJ, CNDT e TCU) para verificar a
manuten9ao das condi90es de habilita9ao.

7.10. Constatada situa9ao 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 situa9ao ou, no mesmo prazo,
apresentar defesa, sob pena de anula9ao da contrata9ao e/ou aplica9ao das
san90es previstas neste CONTRATO (Art. 34-A da Instru9ao Normativa n° 2,
de 30 de abril de 2008).

7.10.1.0 prazo para regulariza93.0 ou encaminhamento de defesa de que trata 0
item anterior podera ser prorrogado a criterio da CVM;

7.11. Nos termos do artigo 36, §6.0, da Instru9aO Normativa SLTI!MP n.o 2/2008, sera
efetuada a reten9ao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das san90es cabiveis, quando a CONTRA TADA:

7.11.1. nao produzir os resultados, deixar de executar ou nao executar com a
qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou
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7.11.2. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execur;ao
do servi~o, ou· utiliza-10s com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

7.12. Quando do pagamento, sera efetuada a reten~ao tributaria prevista na 1egis1ar;ao
aplicavel.

7.12.1.Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da
Lei Complementar n.o 123/2006, nao softera a reten~ao tributaria quanta
aos impostos e contribui~5es abrangidos por aquele regime. No entanto,
o pagamento ficara condicionado a apresentar;ao de comprova~ao, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario
favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.13. 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, sac calculados por meio da aplica~ao da seguinte formula:

1= ==
365

6
= 00 ==

365

7.14. Nao serao considerados os atrasos no pagamento pela CVM decorrentes de caso
fortuito ou for~a maior, nos casos caracterizados como fate do principe (a~iio
superior do Estado, unilateral e imprevista, que impossibilita 0 cumprimento, ao
menos temportirio, de um ou de todos os deveres contratuais).

8.1 0 periodo de vigencia deste CONTRATO sera de 12 (doze) meses, contados a
partir de 13/07/2015, podendo ser prorrogado ate 0 limite de 60 (sessenta)
meses, desde que haj a autoriza~ao formal da autoridade competente e
observados os seguintes requisitos (art. 57, inciso n, da Lei n.o 8.666/1993 c/c
art. 3D-A, § 1°, da IN SLTI/MP n° 2/2(08).
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8.1.1.

8.1.2.

os servi~os tenham side prestados regularmente;

a CVM mantenha interesse na realiza~ao do servi~o objeto deste
CONTRATO;

8.1.3. 0 valor deste CONTRA TO perman~a economicamente vantajoso para
aCVM;

9.1 Cabera a CONTRATADA, sem prejuizo das demais obriga~Oes e
responsabilidades constantes no Tenno de Referenda, Anexo I do Edital do
Pregao Eletronico n.O712015, e daquelas resultantes da Lei n.O8.666/1993:

9.1.1. Cumprir os servi~os contratados, no prazo e no local indicados pela
CVM, em estrita observancia as especifica~5es do Termo de Referencia
(Anexo I do Edital do Pregao nO 712015), de sua proposta e deste
CONTRATO;

Realizar os servi~os para os quais foi contratada em observancia as
recomenda~5es aceitas pela boa tecnica, normas e legisla~ao;

Assumir inteira responsabilidade civil e administrativa pela execu~ao dos
servi~os, correndo por sua conta 0 onus inerente ao servi~o prestado, tais
como: transporte e alimenta~ao dos funcionarios envolvidos no servi~o;
encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios; tributos, taxas e licen~as;
custos com documentos concementes ao contrato e seguros contra
acidentes de trabalho.

Zelar pela perfeita execu~ao dos servi~os, devendo comunicar, por
escrito e imediatamente ao servidor responsavel pela fiscaliza~ao, as
falhas ocorridas ou a impossibilidade de execu~ao de qualquer obriga~ao
contratual, para a ado~ao das providencias cabiveis.

reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas
(sem quaisquer onus para a CVM), no total ou em parte, no prazo frxado
pelo Fiscal do CONTRATO, 0 objeto contratado quando se verificarem
vicios, defeitos ou incorre~5es resultantes da execu~ao ou de materiais
empregados (art. 69 da Lei nO8.666/1993);

responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu~ao do objeto
do CONTRATO, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do C6digo de
Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a CVM
autorizada a descontar dos pagamentos devidos a CONTRATADA, 0

valor correspondente aos danos sofridos; III
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9.1.7. utilizar empregados habilitados e com conhecimentos tecnicos dos
servi~os a serem executados, em conformidade com as normas e
determina~5es em vigor;

9.1.8. apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por
meio de cracha, quando em trabalho nas instala~5es da CVM, alem de
prove-l os com os Equipamentos de Prot~ao Individual - EPI, quando for
o caso;

9.1.9. apresentar a CVM, quando for 0 caso, a rela~ao nominal dos empregados
que adentrarao 0 6rgao para a execu~ao do servi~o;

9.1.1O.instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as nO{lllas
internas da Administra~ao;

9.1~11.nao permitir a utiliza~ao de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis)
anos, exceto na condi~ao de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze)
anos; nem permitir a utiliza~ao do trabalho do menor de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.1.12. prestar todos os esclarecimentos que the forem solicitados pela CVM,
atendendo prontamente a quaisquer reclama~5es;

9.1.13.manter, durante toda a execu~ao do CONTRATO, em compatibilidade
com as obriga~5es assumidas, todas as condi~5es de habilit~ao e
qualifica~ao exigidas na licita~ao;

9.1.14.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 fiscaliza~ao ou do acompanhamento
realizado pela CVM;

9.1.15.arcar com os onus resultantes de quaisquer a~5es, demandas, 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~5es judiciais ou
extrajudiciais de terceiros, que the venham a ser exigidas por for~a da lei,
ligadas ao cumprimento do ajuste fmnado;

9.1.16. assumir a responsabilidade por todas as providencias e obriga~5es
estabelecidas na legisla~ao 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;

9.1.17. aceitar, nas mesmas condi~5es do ajuste, os acrescimos ou supress5es
que se fizerem no objeto, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor da
contrata~ao;

9.1.18. efetuar a emissao da nota fiscal referente aos servi~os prestados apenas
ap6s 0 recebimento definitivo do servi~o pelo fiscal do CONTRA TO;

9.1.19. participar das reuni5es convocadas pelos responsaveis pela fiscaliza~ao A ~
do CONTRA TO; 11U~
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9.1.20.nenhum vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, da'CVM podeni ser
invocado, quanto a eventual inadimplencia da CONTRA TADA, com
referencia aos encargos decorrentes do contrato, nao se transferindo a
CVM a responsabilidade pelo seu pagamento;

9.1.21.arcar com 0 onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, devendo complementi-Ios, caso 0

previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfat6rio para 0

atendimento ao objeto da licita~ao, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do § 1°do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993;

9.1.22.manter sigilo, nao reproduzindo, divulgando ou utilizando em beneficia
pr6prio, ou de terceiros, sob pena de responsabilidade civil, penal e
administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse da CVM ou de
terceiros de que tomar conhecimento em razao da execu~ao do objeto
contratual;

9.1.23.a CONTRATADA devera apresentar, na data da assinatura do contrato,
nome e telefone de urn profIssional da empresa, 0 qual atuara como
preposto, conforme disposto no art. 68 da Lei n° 8.666/93;

9.1.24.quando houver a eventual ou efetiva utiliza~ao de recursos de informatica
da CVM durante a presta~ao de servi~os que sac objeto deste
CONTRATO, os profissionais alocados pela CONTRATADA deverao
cumprir 0 previsto na PORTARWCVMIPTE N° 077, de 22 de Setembro
de 2010, sob pena de aplica~ao das san~5es previstas neste
CONTRATO.

10.1 Cabera a CVM, sem prejuizo das demais disposi~5es insertas no Termo de
Referencia, Anexo I do Edital do Pregao Eletronico n.o712015:

10.1.1. proporcionar todas as condi~5es para que a CONTRATADA possa
desempenhar seus servi~os de acordo com as determina~5es deste
CONTRATO;

10.1.2. exigir 0 cumprimento de todas as obriga~5es assumidas pela
CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de
sua proposta;

10.1.3. exercer 0 acompanhamento e a Fiscaliza~ao dos servi~os, por servidor
especial mente designado, anotando em registro pr6prio as falhas
detectadas, indicando dia, mes e ano, e encarninhando os apontamentos a
autoridade competente para as providencias cabiveis;

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

10.1.5. pagar a CONTRATADA 0 valor resultante da presta~ao do servi~o, nos
termos deste CONTRA TO;
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10.1.6. zelar para que, durante toda a vIgencia do CONTRATO, sejam
mantidas, em compatibilidade com as obriga~5es assumidas pela
CONTRATADA, todas as condi~5es de habilita~ao e qualifica~ao
exigidas na licita~ao;

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

10.1.8. definir junto a CONTRA T ADA urn contato tecnico para 0 tratamento de
incidentes e pendencias na abertura de chamadas;

10.2 A CVM nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, bem como por qualquer dano causa<;lo a
terceiros em decorrencia de ato da CONTRATADA, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

11.1 A fiscaliza~ao do cumprimento das obriga~5es contratuais sera exercida pelo(a)
Fiscal do CONTRA TO e pelo(a) Fiscal Substituto(a) a serem designados, per
meio de Portaria, pela Superintendencia Administrativo-Financeira (SAD).

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

11.3 Compete ao Fiscal indicado pela CVM:

11.3.1.Receber provisoriamente 0 relat6rio mensal, verificando sua efetividade;

11.3.2.Dar recebimento definitivo do servi~o realizado, autorizando a emissao
de nota fiscal referente aos servi~os indicados no relat6rio analisado.

11.4 As faltas cometidas pela CONTRA TADA deverao ser devidamente registradas
no Processo pelo Fiscal do CONTRATO, que providenciara 0 envio de
notifica~ao a CONTRA TADA informando sobre a abertura de prazo de defesa
para a presta~ao dos esclarecimentos necessarios. 0 Fiscal devera, ainda, propor
ao Ordenador de Despesas a aplica~ao das san~5es que entender cabiveis para a
regulariza~ao das faltas cometidas, nos term os do Art. 67, paragrafo 2° e do
artigo 87 da Lei nO8.666/1993.

11.5 Cabera a CONTRA TADA 0 pronto atendimento as eXIgencias inerentes ao
objeto contratado, feitas pelo Fiscal do CONTRATO ou por seu substituto.

11.6 A CONTRA TADA e responsavel pelos danos causados diretamente a CVM ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execu~ao do CONTRA TO, nao
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excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscaliza~ao ou 0

acompanhamento por parte da CVM (art. 70 da Lei n° 8.666/93);

11.7 A CVM se reserva 0 direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servi~os
prestados em desacordo com este CONTRA TO ou com a Proposta apresentada.

12.1 Comete infra~ao administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 e da Lei n°
10.520, de 2002, a CONTRA TADA que:
12.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obriga~5es assurnidas em

decorrencia da contrata~ao;
12.1.2. ensejar 0 retardamento da execu~ao do objeto;
12.1.3. fraudar na execu~ao do Contrato;
12.1.4. comportar-se de modo inid6neo;
12.1.5. cometer fraude fiscal;
12.1.6. nao mantiver a proposta.

12.2 A CONTRATADA, ao cometer qualquer das infra~5es discriminadas no
subitem acima, ficara sujeita, sem prejuizo da re~ponsabilidade civil e criminal,
as seguintes san~5es:
12.2.1. advertencia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretem

prejuizos significativos para a CVM;
12.2.2. multa de ate 10% (dez por cento) sobre 0 valor total do CONTRA TO,

em caso de inexecu~ao parcial da obriga~ao assurnida;
12.2.3. multa de ate 20% (vinte por cento) sobre 0 valor total do CONTRATO,

em caso de inexecu~ao total da obriga~ao assumida;
12.2.4. suspensao de licitar e impedimento de contratar com a CVM, pelo prazo

de ate 2 (dois) anos;
12.2.5. impedimento de licitar e contratar com a Uniao com 0 consequente

descredenciamento no SICAF pelo prazo de ate cinco anos;
12.2.6. declara~ao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administr~ao

PUblica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni~ao ou
ate que seja promovida a reabilita~ao perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRA T ADA
ressarcir a CVM pelos prejuizos causados;

12.3 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.

12.4 Tambem fica sujeita as penalidades do art. 87, III e IV da Lei n° 8.666, de 1993,
a CONTRA TADA que:
12.4.1. tenha sofrido condena~ao definitiva por praticar, por meios dolosos,

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
12.4.2. tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licita~ao;
12.4.3. demonstre nao possuir idoneidade para contratar com a Administra~ao

em virtude de atos ilicitos praticados. .
12.5 A aplica~ao de qualquer das san~5es previstas realizar-se-a em processo
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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.

12.6 A aplica<;ao das san<;5es previstas neste instrumento, que ocorreni apes regular
processo administrativo, nao impede que a CVM rescinda unilateralmente 0

CONTRATO e aplique outras san<;5esregulamentares (artigo 86, §1.0 da Lei n°
8.666/1993).

12.7 Sera facultada a CONTRATADA a apresenta<;ao de defesa previa no prazo de
05 (cinco) dias, apes a notifica<;ao, para as penalidades: advertencia, multa,
suspensao e impedimento e de 10 (dez) dias para a penalidade declara<;ao de
inidoneidade.

12.8 Em caso de inadimplencia quanta ao pagamento das multas que the forem
aplicadas pela CVM, a CONTRATADA fica desde ja ciente que estara sujeita a
sua. inclusao no Cadastro Informativo dos creditos nao quitados do setor publico
federal (CADIN), consoante legisla<;ao especifica sobre a materia, sendo
executada segundo a Lei n° 6.830/1980.

12.9 A autoridade competente, na aplica<;ao das san<;5es, levara em considera<;ao a
gravidade da conduta do infrator, 0 carater educativo da pena, hem como 0 danG
causado a Administra<;ao, observado 0 principio da proporcionalidade.

12.10 Nao serao aplicadas simultaneamente, para a mesma a<;aoou omissao, san<;5ese
glosas.

12.11 As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

13.1 A inexecu<;ao parcial ou total do contrato enseja a sua rescisao, conforme
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

13.2 A rescisao do CONTRA TO podera ser:

I - deterrninada por ato unilateral e escrito da CVM, nos casos enumerados nos
incisos I a XII, XVII e xvm do art. 78 da Lei n° 8.666/93;

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

13.3 Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado 0 contraditerio e a ampla defesa (art. 78, § unico da Lei n°
8.666/93).
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14.1.1. caucionar ou utilizar este CONTRATO para qnalquer opera~ao
financeira;

14.1.2. ceder ou transferir a terceiros 0 CONTRA TO e os direitos e obriga~5es
dele decorrentes, salvo com previa anuencia da CVM;

14.1.3. interromper unilateralmente 0 servi~o sob alega~ao de inadimplemento
por parte da CVM;

14.1.4. publicar quaisquer relatorios, entrevistas, detalhes ou informa~5es sobre
este CONTRATO, bem como seu andamento, sem 0 previo
consentimento da CVM.

14.2 A rela~ao da CONTRATADA com a CVM restringe-se ao alcance do objeto
contratual, nao implicando qualquer rela~ao de subordina~ao hienirquica, isto e,
os empregados e prepostos da CONTRA TADA nao terao qualquer vinculo
empregaticio com a CVM, correndo por conta exclusiva da primeira todas as
obriga~5es decorrentes da legisla~ao trabalhista, previdenciaria, fiscal e
comercial, as quais se obriga a saldar na epoca devida

14.3 A CVM nao se vincula as disposi~5es contidas em Acordos e Conven~5es
Coletivas que nao tratem de materia trabalhista, tais como as que estabele~am
valores ou indices obrigatorios de encargos sociais ou previdenciarios, bem
como de pr~os para os insumos relacionados aO'exercicio da atividade (art. 13,
da Instru~ao Normativa SLTIIMP n° 2/2008).

14.4 Para dirimir as quest5es decorrentes deste CONTRATO fica eleito 0 Foro
Federal da cidade do Rio de Janeiro, renunciando as partes a qualquer outro que,
porventura, tenham ou possam vir a ter direito, por mais privilegiado que seja
(art. 55, § 2° da Lei n° 8.666/93).

14.5 Os casos omissos serao decididos pela Gerencia de Licita~5es e Contratos, a luz
da legisl~ao vigente, ouvida a Procuradoria Juridica da CVM.

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

Rio de Janeiro, 30 de junho de 2015.

<~~~~ Mar~~6--::>
PclaCVM ~RATADA


