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CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE
PERIODICOS, QUE ENTRE SI FAZEM A
CVM COMISSAO DE VALORES
MOBILIA.RIOS E A EDITORA CAPITAL
ABERTO LTDA - EPP.

A CVM -: Comissao de Valores Mobilhirios, Autarquia Federal vinculada ao Ministerio da
Fazenda, com sede na Rua Sete de Setembro, 111 - 28.° andar - Centro - Rio de Janeiro (CEP:
20.050-901), inscrita no CNPJ sob 0 n° 29.507.878/0001-08, neste ato representada, com base na
delegayao de competencia conferida pela Portaria/CVM/PTE/no 108, de 01 de novembro de 2011,
pela Superintendente Administrativo-Financeira, Sra. Tania Cristina Lopes Ribeiro, doravante
denominada CVM, e EDITORA CAPITAL ABERTO LTDA - EPP, estabelecida a Rua
Wisard, 305 - sala 11 - Vila Madalena - Sao Paulo/SP, CEP: 05434-080, inscrita no CNPJ sob 0

n.o 05.610.770/0001-70 doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pel a Sra.
Simone Correa de Azevedo, tern justo e acordado 0 presente CONTRATO, 0 qual sera regido
pela Lei n° 8.666/1993, e suas alterayoes posteriores, pela lnstruyao Normativa SLTl/MP n.o
02/2008 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 n.o RJ-2015-2951 - Tnexigibilidade de Licitayao n.o 8/2015;

b) Proposta da CONTRATADA, emitida em 25 de maryo de 2015.

c) Nota de Empenho - 2015NE800684.

1.1. 0 presente CONTRATO tem por objeto a aquisiyao de 33 (trinta e tres) assinaturas
anuais da revista Capital Aberto, conforme condiyoes e exigencias estabelecidas neste
instrumento contratual, no Termo de Referencia (Anexo T) e na proposta da
CONTRATADA, assim distribuidas:

1.1.1. 27 (vinte e sete) assinaturas para a sede da CVM, no Rio de Janeiro;

1.1.2. 5 (cinco) assinaturas para a Regional da CVM em Sao Paulo e;

1.1.3. 1 (uma) assinatura para Superintendencia Regional da CVM em Brasilia

1.2. A assinatura anual da revista capital aberto consiste em:

1.2.1. 12 ediyoes mensais fisicas, a serem entregues nos endereyos definidos pela CVM
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1.2.2. Eventuais publicayoes especiais, a serem entregues nos endereyos definidos pela
CVM

1.2.3. A disponibilidade de senha individual de aces so a areas exclusivas do endereyo da
internet www.capitalaberto.com.br

1.2.4. Disponibilizayao de acesso a conteudo extra no endereyo da internet supracitado

2.1. A CVM contrata os serviyos aqui ajustados, com fundamento no caput, do artigo 25, da
Lei n° 8.666/93, tendo em vista a inviabilidade de competiyao.

3.1. As despesas para atender a esta licitayao esUio programadas em dotayao oryamentaria
propria, prevista no oryamento da Uniao para 0 exercfcio de 2015 na classificayao abaixo:

Fonte: 0174

Programas de Trabalho: 04.122.2110.2000.0001

Elemento de Despesa: 339039

4.1. A execuyao dos serviyos sera iniciada a partir do dia 31/08/2015.

4.2. Os exemplares mencionados no item 1.2.1, bem com eventuais publicayoes conforme
item 1.2.2 deverao ser entregues, na quantidade definida no item 1. I e no que couber, nos
seguintes endereyos:

a) Para a sede da CVM, no Rio de Janeiro, na Rua Sete de Setembro, 111/2° andar -
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20050-901;

b) Para a regional da CVM em Sao Paulo, na Rua Cincinato Braga, 340, Ed. Delta Plaza
- Centro - Sao Paulo - SP - CEP: 01333-010;

c) Para a Superintendencia regional da CVM em Brasilia, na SCN, Quadra 2, Bloco A-
Ediffcio Corporate Financial Center - Modulo 404 - 4° andar - Brasilia - DF - CEP:
70712-900.
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4.4. No tocante aos acessos ao conteudo eletronico, sem onus para a CVM, a
CONTRATADA devera fornecer as senhas de acesso ao fiscal do contrato, 0 qual ficara
responsavel por repassa-Ias as respectivas autoridades.

4.5. 0 atraso ou a nao entrega de algum item de fornecimento devera ser devidamente
justificado, formalmente, no mesmo dia em que ocorrer 0 fato, exceto para ocorrencias
verificadas nos finais de seman a e nos feriados, quando 0 comunicado devera ser
encaminhado no primeiro dia util subsequente.

5.1. 0 recebimento dos servis:os demandados sera efetuado pelo Fiscal do Contrato, mediante
recibo, ap6s a verificas:ao da qualidade e quantidade do servis:o/fornecimento executado
(art. 74, inciso III e Paragrafo Unico, da Lei n.o 8.666/1993).

5.2. Os servis:os poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificas:oes 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 aplicas:ao de penalidades.

5.3. 0 recebimento do objeto nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos
prejuizos resultantes da incorreta execus:ao do CONTRATO.

.
6.1. Pelo fornecimento de 33 (trinta e tres) assinaturas da Revista Capital Aberto, a CVM

pagara a CONTRA TADA doze parcelas mensais no valor de R$ 862,12 (oitocentos e
sessenta e dois reais e doze centavos), perfazendo 0 total anual R$ 10.345,44 (dez mil
trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos).

6.2. Nos valores acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execus:ao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratas:ao.

Os pres:os pactuados serao fixos e irreajustaveis durante todo 0 periodo de vigencia deste
CONTRATO.
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8.1. As Notas Fiscais referentes as parcelas mensais dos serviyos efetivamente prestados
deverao ser apresentadas pela CONTRAT ADA, em meio fisico e aos cuidados do Fiscal
do Contrato, no Setor de Protocolo da CVM, situado na Rua Sete de Setembro, III - 2°
andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20.050-901.

8.1'.1. As Notas Fiscais deverao conter, no minimo, a descriyao sucinta dos serviyos
prestados, 0 numero do CONTRATO e 0 numero e data de emissao da Nota de
Empenho.

8.2. Cabeni a fiscalizayao, no prazo de 3 (tres) dias uteis a partir do recebimento da Nota
Fiscal, atestar prestayao dos serviyos, verificando 0 cumprimento pela CONTRATADA
de todas as condiyoes pactuadas, inclusive quanta ao preyo cobrado. Ato continuo,
liberani a referida Nota Fiscal para a Gerencia de Contabilidade e Finanyas (GAF), a fim
de ser providenciada a liquidayao e 0 pagamento. .

8.3. 0 pagamento somente sera autorizado depois de efetuado 0 "atesto" pelos servidores
competentes, condicionado este ato a verificayao da conformidade da Nota Fiscal
apresentada em relayao aos serviyos efetivamente prestados, e sera efetuado em urn prazo
maximo de 20 (vinte) dias apos 0 recebimento do documento fiscal, mediante deposito na
conta-corrente da CONTRATADA.

8.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem 0 limite de
que trata 0 inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deve~ao ser efetuados no
prazo de ate 5 (cinco) dias uteis, contados da data da apresentayao da Nota
FiscallFatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.

8.4. Os titulos deverao permanecer em carteira, nao sendo admitidos pela CVM
caucionamento ou cobranya bancaria, situayao em que a CONTRA TADA ficara sujeita
as sanyoes, ajuizo da CVM, previstas neste CONTRATO.

8.5. A CVM podera deduzir do montante a pagar os val ores correspondentes a multas ou
indenizayoes devidas pela CONTRATADA (art. 86, § 3° da Lei nO 8.666/93 e suas
alterayoes posteriores).

8.6. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstancia que impeya a liquidayao da despesa, como
por exemplo, obrigayao financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimplencia, aquela sera devolvida pelo Fiscal do Contrato a CONTRATADA e 0

pagamento ficara sobrestado ate que esta providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipotese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a apos a reapresentayao do documento fiscal
devidamente regularizado, nao acarretando qualquer onus para a CVM .

.7. Sendo identificada cobranya 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 cobranya.
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8.8. A criterio da CVM, poderao ser utilizados os creditos existentes em favor da
CONTRA TADA para compensar quaisquer possiveis despesas resultantes de multas,
indenizacyoes, inadimplencias contratuais e/ou outras de responsabilidade desta ultima.

8.9. Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrucyao Normativa SLTI/MPOG nO 02, de 2008, sera
efetuada a retencyao ou glosa no pagamento, proporcional it irregularidade verificada, sem
prejuizo das sancyoes cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:

nao produziu os resultados acordados;

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

8.9.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucyao do
servicyo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior it demandada.

8.10. A cada pagamento ao fornecedor a Administracyao realizara consulta ao SICAF para
verificar a manutencyao das condicyoes de habilitacyao.

8.9.1.

8.Q.2.

8.11. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacyao de irregularidade da CONTRATADA, sera
providenciada a sua advertencia, por escrito, no sentido de que, no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, regularize sua situacyao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.

8.11.1. 0 prazo deste item podera ser prorrogado uma vez, por igual perfodo, a criterio
da Administracyao;

8.11.2. Nao havendo regularizacyao ou sendo a defesa considerada improcedente, a
Administracyao devera comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizacyao da
regularidade fiscal quanta it inadimplencia do fornecedor, bem como quanta it
existencia de pagamento a ser efetuado pela Administracyao, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir 0 recebimento de seus
creditos; •

8.11.3. Persistindo a irregularidade, a Administracyao adotara as medidas necessarias it
rescisao dos contratos em execucyao, nos autos dos processos administrativos
correspondentes, assegurada it contratada a ampla defesa.

8.12. Havendo a efetiva execucyao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, ate
que se decida pela rescisao contratual, caso a CONTRA TADA nao regularize sua
situacyao junto ao SICAF.

Somente por motivo de economicidade, segurancya nacional ou outro interesse publico de
alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
CVM, nao sera rescindido 0 contrato em execucyao com empresa inadimplente no SICAF.

Quando do pagamento, sera efetuada a retencyao tributaria prevista na legislacyao apliclivel.

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

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRA TADA nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratorios

8.14.

8.15.
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devidos pela CVM, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento
da nota fiscallfatura, a serem inclufdos em fatura propria, sao calculados por meio da
aplicayao da seguinte formula:

6
I = ::;> 1= 100 ::;> 1 = 0,00016438

365 365

8.17. Nao serao considerados os atrasos no pagamento pel a CVM decorrentes de caso fortuito
ou forya maior, nos casos caracterizados como fato do principe (ar;:tiosuperior do Estado,
unilateral e imprevista, que impossibilita 0 cumprimento, ao menos temporario, de um ou
de todos os deveres contratuais).

9.1. 0 periodo de vigencia deste CONTRATO sera de 12 (doze) meses contados a partir.do
dia 31/08/2015.

10.1. Cabera a CONTRA TADA, sem prejuizo das demais obrigac;oes e responsabilidades
insertas no Termo de Referenda, Anexo I deste CONTRATO, daquelas resultantes da
Lei n.o 8.666/1993 e das normas pertinentes:

10.1.1. reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo Fiscal do Contrato, os serviyos efetuados em que se
verificarem vfcios, defeitos ou incorreyoes resultantes da execuyao ou
decorrentes da necessidade de atendimento a normas tecnicas e legais;

10.1.2. responsabilizar-se pelos vfcios e danos decorrentes da execuyao do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei nO
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8.078, de 1990), flcando a CVM autorizada a descontar dos pagamentos devidos
a CONTRA TADA, 0 valor correspondente aos danos sofridos;

10.1.3. designar e manter preposto aceito pela CVM para representa-Ia na execuyao do
CONTRA TO com capacidade para tomar decisoes compativeis com os
compromissos assumidos;

10.1.4. responsabi lizar-se por todas as obrigayoes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas na legislayao especiftca, cuja inadimplencia nao
transfere responsabilidade a CVM;

10.1.5. arcar com os onus resultantes de quaisquer ayoes, demandas, custos e despesas
decorrentes de contravenyao, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus
empregados ou prepostos, obrigando-se, outrossim, a assumir quaisquer
responsabilidades decorrentes de ayoes judiciais ou extrajudiciais de terceiros,
que Ihe venham a ser exigidas por forya da lei, ligadas ao cumprimento do ajuste
ftrmado;

10.1.6. nao permitir a utilizayao de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos,
exceto na condiyao de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos; nem
permitir a utilizayao do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho
notumo, perigoso ou insalubre;

10.1.7. relatar a CVM toda e qualquer irregularidade veriftcada no decorrer da
contratayao;

10.1.8. manter durante toda a vigencia do CONTRA TO, em compatibilidade com as
obrigayoes assumidas, todas as condiyoes de habilitayao e qualiftcayao exigidas
na licitayao;

10.1.9. guardar sigilo sobre todas as informayoes obtidas em decorrencia ·do
cumprimento do CONTRA TO;

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

10.1.11. aceitar, nas mesmas condiyoes do ajuste, os acrescimos ou supressoes que se
ftzerem no objeto, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor da contratayao;

Cabera it CVM, sem prejuizo das demais disposiyoes insertas no Projeto Basico, Anexo I
deste CONTRA TO:
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11.1.1. proporcionar todas as condiy5es para que a CONTRATADA possa desempenhar
seus serviyos de acordo com as determinay5es deste CONTRATO;

11.1.2. exigir 0 cumprimento de todas as obrigay5es assumidas pela CONTRATADA,
de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

11.1.3. exercer 0 acompanhamento e a Fiscalizayao dos serviyos, por servidores
especialmente designados, anotando em registro proprio as falhas detectadas,
indicando dia, mes e ano, bem como, quando for 0 caso, 0 nome dos e,mpregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providencias cabiveis;

11.1.4. notiftcar a CONTRA TADA, por escrito, da ocorrencia de eventuais
imperfeiy5es no curso da execuyao do serviyo, fixando prazo para a sua correyao;

11.1.5. pagar a CONTRATADA 0 valor resultante da prestayao do serviyo, nos termos
deste CONTRA TO;

11.1.6. zelar para que, durante toda a vigencia do CONTRATO, sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigay5es assumidas pela CONTRATADA, todas as
condiy5es de habilitayao e qualiftcayao exigidas para a contratayao;

11.1. 7. efetuar as reteny5es tributarias devidas sobre 0 valor da fatura de serviyos da
CONTRA TADA.

12.1. A ftscalizayao do cumprimento das obrigay5es contratuais sera exercida por servidor da
CVM indicado e designado pela Superintendencia Administrativo-Financeira, por m~io
de Portaria especffica.

12.2. Cabe ao Fiscal do Contrato acompanhar, ftscalizar, conferir e avaliar a execuyao do
objeto, bem como dirimir e desembarayar quaisquer duvidas e pendencias que surgirem,
determinando medidas necessarias a regularizayao das faltas, falhas, problemas ou
defeitos observados no curso da contratayao, e de tudo dara ciencia diretamente a
CONTRATADA, conforme artigo 67, paragrafos, da Lei n.O 8.666/1993 e suas
alteray5es.

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

12.4. As faltas cometidas pela CONTRA TADA deverao ser devidamente registradas no
Processo de Compras pelo Fiscal do Contrato, que devera propor a autoridade competente
a aplicayao das sany5es que entender cabiveis para a regularizayao das faltas, nos termos
do artigo 67, paragrafo 2.0 e do artigo 87 da Lein.O 8.666/1993.

2.5. Cabera a CONTRATADA 0 pronto atendimento as exigencias inerentes ao objeto
contratado, feitas pelo Fiscal do Contrato ou por seu substituto.
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12.6. A CONTRATADA e responsavel pelos danos causados diretamente a Administrayao ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuyao do CONTRATO, nao
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizayao ou 0 acompanhamento pOl'
parte da CVM (art. 70 da Lei nO8.666.1993).

12.7. A CVM se reserva 0 direito de rejeitar, no todo ou em parte, 0 serVlyO prestado em
desacordo com 0 CONTRATO (art. 76 da Lei nO8.666/93).

13.1. Pela inexecuyao total ou parcial do objeto, ficara a CONTRATADA sujeita, sem prejuizo
da responsabilidade civil e criminal e das demais disposiyoes previstas nos artigos 86 a 88
da Lei n.o 8.666/1993, as seguintes sanyoes:

13.1.1. advertencia pOI' faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretem
prejuizos significativos para a CVM;

13.1.2. multa compensat6ria de 20% (vinte pOI' cento) sobre 0 valor total do
CONTRA TO, em caso de inexecuyao total das obrigayoes assumidas;

13.1.2.1. em caso de inexecuyao parcial, a multa compensat6ria, no mesmo
percentual do subitem acima, sera aplicada de forma proporcional a
obrigayao inadimplida;

13.1.3. pelo atraso injustificado para 0 inicio da execuyao dos serviyos, multa de 0,33%
(zero virgula trinta e tres pOI'cento) incidente sobre 0 valor total da contratayao,
pOI'dia de atraso, a ser cobrada pelo periodo maximo de 30 (trinta) dias. A partir
do 31° (trigesimo primeiro) dia de atraso, 0 CONTRATO podeni ser rescindido;

13.104. pela inobservancia dos demais prazos atrelados a execuyao dos serviyos, multa
de 0,33% (zero virgula trinta e tres pOI' cento) incidente sobre 0 valor total da
contratayao, pOI'dia de atraso, a ser cobrada pelo perfodo maximo de 30 (trinta)
dias. A partir do 31° (trigesimo primeiro) dia de atraso, 0 contrato podera ser
rescindido;

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

13.1.6. declarayao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrayao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniyao ou ate que
seja promovida a reabilitayao perante a pr6pria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CVM
pelos prejuizos causados;
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13.2. As multas devidas e/ou prejuizos causados a CVM serao deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Uniao, ou ainda, quando for 0 caso, serao inscritos na
Divida Ativa da Uniao e cobrados judicialmente.

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

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

13,3.1. tenha sofrido condena9ao definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

13.3.2. tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licita9ao;

13.3.3. demonstre nao possuir idoneidade para contratar com a Administra9ao em
virtude de atos ilicitos praticados.

13.4. A aplica9ao de qualquer das san90es previstas realizar-se-a em processo administrativo
que assegurara 0 contradit6rio e a ampla defesa. a CONTRATADA, observando-se 0

procedimento previsto na Lei n.o 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n.o 9.784, de
1999.

13.5. A aplica9ao das san90es previstas neste instrumento, que ocorrera ap6s regular processo
administrativo, nao impede que a CVM rescinda unilateralmente 0 CONTRATO e
aplique outras san90es regulamentares (artigo 86, §1.0da Lei nO8.666/1993).

13.6. Sera facultada a CONTRATADA a apresenta9ao de defesa previa no prazo de 05 (cinco)
dias, ap6s a notifica9ao, para as penalidades: advertencia, multa e suspensao, e de 10 (dez)
dias para a penalidade declara9ao de inidoneidade.

13.7. Em caso de inadimplencia quanta ao pagamento das multas que Ihe forem aplicadas p.ela
CVM, a CONTRATADA fica desde ja ciente que estara sujeita a sua inclusao no
Cadastro Informativo dos creditos nao quitados do setor publico federal (CAD IN),
consoante legisla9ao especifica sobre a materia, sendo executada segundo a Lei n°
6.830/1980.

13.8. A autoridade competente, na aplica9ao das san90es, levara em considera9ao a gravidade
da conduta do infrator, 0 carater educativo da pena, bem como 0 dano causado a
Administra9ao, observado 0 principio da proporcionalidade.

13.9. Nao serao aplicadas simultaneamente, para a mesma a9ao ou omissao, san90es e glosas.

13.10. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

14.1. A inexecu9ao parcial ou total do CONTRATO enseja a sua rescisao, conforme disposto
nos artigos 77 a 80 da Lei nO8.666/93.
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14.2. A rescisao do CONTRA TO podeni ser:

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

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

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

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

14.4. 0 termo de rescisao, sempre que possivel, devera indicar:

1.1.1. balanyo dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos em
relayao ao cronograma fisico-financeiro, atualizado;

1.1.2. relayao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

1.1.3. indenizayoes e multas.

a) caucionar ou utilizar este CONTRA TO 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 por parte4da
CVM;

d) publicar quaisquer relat6rios, entrevistas, detalhes ou informayoes sobre este
CONTRATO, bem como seu andamento, sem 0 previo consentimento da CVM.

15.2. A relayao da CONTRATADA com a CVM restringe-se ao alcance do objeto contratual,
nao implicando qualquer relayao de subordinayao hierarquica, isto e, os empregados e
prepostos da CONTRATADA nao terao qualquer vinculo empregaticio com a CVM,
correndo por conta exclusiva da primeira todas as obrigayoes decorrentes da legislayao
trabalhista, previdenciaria, fiscal e comercial, as quais se obriga a saldar na epoca devida.

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

15.4. Os casos omissos serao decididos pela Gerencia de Licitayoes e Contratos, a luz da
legislayao vigente, ouvida a Procuradoria Juridica da CVM.
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E, por estarem de comum acordo com todas as Clliusulas, firmam 0 presente instrumento
contratual, em 2(duas) vias de igual teor e forma, para urn s6 efeito.

Rio de Janeiro, J)-

Tania Cristina Lopes Ribeiro
Pela CVM

imone Correa de Azevedo
Pela CONTRATADA
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