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CONTRA TO N° 010/2015

CONTRATO PARA PRESTA~Ao DE
SERVI~OS DE CHAVEIRO, QUE
ENTRE SI FAZEM A CVM
COMISSAO DE VALORES
MOBILIA.RIOS E A CHA VE NEIDE -
ME.

A CVM - Comissao de Valores Mobiliarios, Autarquia Federal vinculada ao
Ministerio da Fazenda, com sede na Rua Sete de Setembro, 111 - 28° andar - Centro -
Rio de Janeiro/RJ (CEP: 20.050-901), inscrita no CNPJ sob 0 n° 29.507.878/0001-08,
neste ato' representada, com base na delegac;ao de competencia conferida pela
PortarialCVMlPTE/n° 108, de 1° de novembro de 2011, pela Superintendente
Administrativo-Financeira, Sra. Tania Cristina Lopes Ribeiro, doravante denominada
CVM, e A CHAVE NEIDE - ME, estabelecida a Rua Uruguaiana 214 - Centro - Rio
de Janeiro/RJ, (CEP 20.050-092), inscrita no CNPJ sob 0 N° 32.086.274/0001-31,
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Joao Carlos
Gonc;alves, tern justo e acordado 0 presente contrato, 0 qual se regeni pela Lei n° 8.666,
de 21/6/1993 e suas alterac;6es posteriores, pelas Instru~6es Normativas SLTIIMPOG
n.o 2/2008 e n.o 2/2010, e pelas clausulas e condic;6es 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-2015-4351 - Edital de Pregao n° 912015 e
seus anexos;

b) Proposta da CONTRATADA, emitida em 22/06/2015;

c) Nota de Empenho - 2015NE80071O.

Clausula Primeira - DO OBJETO

1.1 0 presente CONTRA TO tern por objeto a prestac;ao de servic;os continuados de
chaveiro para atender as necessidades da CVM, conforme especificac;6es e
quantidades constantes no Termo de Referencia, Anexo I do Edital do Pregao
Eletr6nico n.o 9/2015, e nos subitens a seguir, os quais deverao ser
rigorosamente obedecidos.

Clausula Segunda - DA DESTINAc;AO ORc;AMENTARIA

2.1 As despesas para atender a este CONTRA TO estao programadas em dotac;ao
orc;amentaria propria, prevista no orc;amento da Uniao para 0 exercfcio de 2015,
na classificac;ao abaixo:

Fonte: 0174

Programas de Trabalho: 04.122.2110.2000.0001

Elemento de Despesa: 339039
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3.1 As especifica90es dos servi90s e as quantidades estao descritas no Termo de
Referencia, Anexo I do Edita1 do Pregao E1etronico n.o 912015, que faz parte
deste CONTRA TO.

3.2 Os servi90s previstos neste Edital deverao ser prestados em ate 24 (vinte e
quatro) horas, nos chamados de rotina, e em ate 4 (quatro) horas, nos chamados
de emergencia, contados a partir do pedido efetuado por meio de contato
te1efOnicope1a CVM a empresa CONTRATADA;

3.3 Excepciona1mente, esses prazos poderao ser prorrogados pelo dobro do previsto,
desde que haja justificativa e autoriza9ao previa do fiscal do contrato;

3.4 A execu9ao de todo e qualquer servi90 dependeni de autoriza9ao previa do
Fiscal do Contrato e sera baseado nas Ordens de Servi90s emitidas internamente
pelaCVM.

3.5 Os servi90s serao prestados no seguinte endere90:

3.5.1. Rua sete de setembro, 111, Centro, Rio de Janeiro/RJ, andares 2°, 3°,5°,
6°, 7°, 10°, 23°, 24°, 25°, 26°, 27°, 28°, 29°, 30°, 31°, 32°, 33°, 34°;

3.6 0 horario de expediente na Sede da CVM no Rio de Janeiro/RJ e das 8 as 20
horas, devendo a CONTRATADA estar apta a prestar os servi90s nesse horario;

4.1 A CVM pagara a CONTRATADA, pelos servi90s efetivamente prestados os
constantes na Proposta de Pre90s, de 22/06/2015, perfazendo urn montante total
estimado de R$ 28.137,50 (vinte e oito mil cento e trinta e sete reais e cinquenta
centavos) para 0 periodo de 12 (doze) meses de vigencia contratual.

4.2 Nos va10res contratados estao inclufdas todas as despesas ordinarias diretas e
indiretas decorrentes da execu9ao do objeto, inclusive a administra9ao, tributos
e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes.

5.1. Para 0 servi90 objeto deste CONTRA TO os pre90s pactuados seriio fixos e
irreajustaveis por urn periodo de 12 (doze) meses apos a data da proposta da
CONTRA TADA, quando entao poderao ser promovidas suas corre90es de
acordo com a varia9ao do Indice Nacional de Pre90s ao Consumidor Amplo
(IPCA), em fun9ao da nao existencia de fndice especffico ou setorial aplidvel ao
objeto, conforme permissivo contido no artigo 2.° da Lei n.o 10.192/2001.
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5.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno mfnimo de urn ana sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

5.3. Por ocasiao da prorroga9ao ou do termino da vigencia contratual, a
CONTRATADA devera ressalvar/resguardar 0 direito de reajuste, sob pena de
preclusao logica (Acordao TCD n.o 1.828/2008 - Plenano).

5.4. Caso 0 fndice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado em substitui9ao 0 que vier a ser
determinado pela legisla9ao enHioem vigor.

5.5. Na ausencia de previsao legal quanta ao fndice substituto, as partes elegerao
novo fndice oficial, para reajustamento do pre90 do valor remanescente.

5.6. Par.a0 calculo do pre90 final reajustado, sera utilizada a seguinte formula:

v1 =Vo X G~),onde:
o

10 - fndice correspondente a data base da proposta;

II - fndice correspondente a data para qual se deseja reajustar 0 valor;

VO- pre90 original do servi90, na data base (valor a ser reajustado);

VI - pre90 final do servi90 ja reajustado.

5.7. A CVM podera realizar diligencias para conferir a varia9ao dos custos alegada
pela CONTRATADA (artigo 40, §6.o,da IN SLTVMP n.o212008).

6.1. A execu9ao dos servi90s devera sera iniciada imediatamente apos a assinatura do
contrato.

6.2. Os servi90s serao recebidos provisoriamente no prazo de 2 (dois) dias, 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. Os servi90s serao recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados
do recebimento provisorio, apos a verifica9ao da qualidade e quantidade do
servi90 executado e materiais empregados, com a consequente aceita9ao
mediante termo circunstanciado.

6.4. Os 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/substitufdos no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, as custas da contratada, sem prejufzo da aplica9ao de penalidades.

6.5. 0 recebimento provisorio ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade
da contratada pelos prejufzos resultantes da incorreta execu9ao do contrato.
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7.1. As Notas Fiscais referentes aos servi~os executados devedio ser apresentadas
pela CONTRATADA em meio ffsico e aos cuidados do Fiscal 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.

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

7.1-.2. As Notas Fiscais somente deverao ser encaminhadas apos 0 recebimento
dos servi~os e autoriza~ao de emissao pelo Fiscal do CONTRA TO.

7.2. Cabera ao Fiscal do CONTRATO, no prazo de 3 (tres) dias uteis a partir do
recebimento da Nota Fiscal, atestar a presta~ao dos servi~os, verificando 0

cumprimento pela CONTRA TADA 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 (GAF), !l fim de ser providenciada a
liquida~ao e 0 pagamento.

7.3. 0 pagamento somente sera autorizado depois de efetuado 0 "atesto" pelos
servidores competentes, condicionado este ato 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 20 (vinte) dias apos 0 recebimento do
documento fiscal, mediante deposito na conta-corrente da CONTRA TADA.

7.3.1. Os pagamentos decorrentes de contratos cujos valores nao ultrapassem 0

limite de que trata 0 inciso II do art. 24 da Lei n° 8.666/93 serao efetuados
em ate 05 (cinco) dias uteis, contados da apresenta~ao da Nota Fiscal (art.
5.°, §3.0, da Lei n.o 8.666/1993).

7.4. Os 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, ajuizo da CVM, previstas neste CONTRATO.

7.5. A CVM podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
multas ou indeniza~6es devidas pela CONTRATADA (art. 86, § 3° da Lei n°
8.666/93 c/c art. 9° da Lei n° 10.520, de 17/07/02 e suas altera~6es posteriores).

7.6. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstancia que impe~a a liquida~ao da
despesa, como observa~6es acerca dos relatorios e documentos, aquela sera
devolvida pelo Fiscal do CONTRATO 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 reapresenta~ao do documento fiscal
devidamente regularizado, nao acarretando qualquer onus para a CVM.

7.7. Sendo identificada cobran~a indevida apos 0 pagamento da Nota Fiscal, os fatos
serao informados a CONTRA TADA para que seja feita glosa do valor
correspondente no proximo documento de cobran~a.
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7.8. A criterio da CVM, podedio ser utilizados os creditos existentes em favor da
CONTRA TADA paracompensar quaisquer possiveis despesas resultantes de
multas, indenizac;;5es,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 certid5es (CElS, CNJ, CNDT e TCD) para verificar a
manutenc;;aodas condic;;5esde habilitac;ao.

7.10. Constatada situac;;aode irregularidade da CONTRA TADA, esta sera notificada,
por escrito, sem prejuizo do pagamento pelo fornecimento ja prestado, para, em
urn prazo fixado pela CVM, regularizar tal situac;;aoou, no mesmo prazo,
apresentar defesa, sob pena de anulac;ao da contratac;ao e/ou aplicac;;ao'das
sani;5es previstas neste CONTRATO (Art. 34-A da Instruc;;aoNormativa n° 2,
de 30 de abril de 2008).

7.10.1. 0 prazo para regularizac;ao 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.o,da Instruc;;aoNormativa SLTVMP n.o2/2008, sera
efetuada a retenc;;ao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sanc;5escabiveis, 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

7.11.2. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc;ao
do servic;;o, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

7.12. Quando do pagamento, sera efetuada a retenc;ao tributaria prevista na legislac;ao
aplicavel.

7.12.1. Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da
Lei Complementar n.o 123/2006, nao sofrera a retenc;;aotributaria quanta
aos impostos e contribuic;5es abrangidos por aquele regime. No entanto, 0

pagamento ficara condicionado a apresentac;ao de comprovac;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, sao calculados por meio da aplicac;aoda seguinte formula:
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6
J = = 1 = 100 = 1 = 0.00016438

365 365

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

8.1 0 periodo de vigencia deste CONTRATO sera de 12 (doze) meses, contados a
partir de 19/0712015, podendo ser prorrogado ate 0 limite de 60 (sessenta)
meses, desde que haja autoriza~ao formal da autoridade competente e
observados os seguintes requisitos (art. 57, inciso II, da Lei n.O8.666/1993 c/c
art. 30-A, § 1°, da IN SLTIIMP n° 2/2008):

8.1.1. os servi~os tenham sido prestados regularmente;

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

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

8.1.4. a CONTRA TADA manifeste expressamente interesse na prorroga~ao.

9.2 Cabera a CONTRATADA, sem prejuizo das demais obrigaf;oes e
responsabilidades constantes no Termo de Referenda, Anexo I do Edital do
Pregao Eletr6nico n.o912015, e daquelas resultantes da Lei n.O8.666/1993:

9.2.1. Executar 0 servi~o conforme especifica~6es do Termo de Referencia
(Anexo I do Edital do Pregao n° 9/2015), de sua proposta e deste
CONTRATO;
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9.2.2. Emitir a Nota Fiscal referente aos servi90s prestado's apenas ap6s 0
recebimento definitivo do servi90 pelo fiscal do contrato;

9.2.3. Realizar os servi90s para os quais foi contratada em observancia as
recomenda90es aceitas pela boa tecnica, normas e legisla9ao;

9.2.4. Assumir inteira responsabilidade civil e administrativa pela execu9ao
dos servi90s, correndo por sua conta 0 onus inerente ao servi90
prestado, tais como: transporte e alimenta9ao dos funciomirios
envolvidos no servi90; encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios;
tributos, taxas e licen9as; custos com documentos concementes ao
contrato e seguros contra acidentes de trabalho; .

9.2.5. Zelar pela perfeita execu9ao dos servi90s, devendo comunicar, por
escrito e imediatamente ao servidor responsavel pela fiscaliza9ao, as
falhas ocorridas ou a impossibilidade de execu9ao de qualquer
obriga9ao contratual, para a ad09ao das providencias cabfvei;

9.2.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas
(sem quaisquer onus para a CVM), no total ou em parte, no prazo
fixado pelo Fiscal do CONTRA TO, 0 objeto contratado quando se
verificarem vfcios, defeitos ou incOrre9QeSresultantes da execu9ao ou
de materiais empregados (art.69 da Lei n° 8.666/1993);

9.2.7. Responsabilizar-se pelos vfcios e danos decorrentes da execu9ao do
objeto do CONTRA TO, 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 da garantia ou dos pagamentos devidos a
CONTRA TADA, 0 valor correspondente aos danos sofridos;

9.2.8. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos
servi90s a serem executados, em conformidade com as normas e
determina90es em vigor;

9.2.9. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados
por meio de cracha, quando em trabalho nas instala90es da CVM, alem
de prove-los com os Equipamentos de Prote9ao Individual - EPI,
quando for 0 caso;

9.2.10. Apresentar a CVM, quando for 0 caso, a rela9ao nominal dos
empregados que adentrarao 0 6rgao para a execu9ao do servi90;

9.2.11. Instruir seus empregados quanta a necessidade de acatar as normas
internas da CVM;

9.2.12. Nao permitir a utiliza9ao de qualquer trabalho do menor de 16
(dezesseis) anos, exceto na condi9ao de aprendiz para os maiores de 14
(quatorze) anos; nem permitir a utiliza9ao do trabalho do menor de 18
(dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre;

9.2.13. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CVM,
atendendo prontamente a quaisquer reclama90es;

9.2.14. Vedar a utiliza9ao, na execu9ao dos servi90s, de empregado que seja
familiar de agente publico ocupante de cargo em comissao ou fun9ao de
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confian9a na CVM, nos tennos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de
2010;

9.2.15. A CONTRATADA deveni apresentar, na data da assinatura do
CONTRA TO, nome e telefone de urn profissional da empresa, 0 qual
atuara como preposto, conforme disposto no art. 68 da Lei n° 8.666/93;

9.2.16. Relatar a Fiscaliza9ao toda e qualquer irregularidade verificada no
decorrer da presta9ao dos servi90s;

9.2.17. Manter, durante toda a execu9ao do CONTRATO, em compatibilidade
com as obriga90es assumidas, todas as condi90es de habilita9ao e
qualifica9ao exigidas na licita9ao;

9.2..18. Nao transferir a terceiros 0 CONTRATO por qualquer forma, integral
ou parcialmente, bem como subcontratar qualquer das presta90es a que
esta obrigada, sob pena de rescisao contratual;

9.2.19. Responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente,
ao patrimonio da Uniao em decorrencia de a9ao ou amissae de seus
empregados ou prepostos, nao se excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade em razao da fiscaliza9ao ou do acompanhamento
realizado pela CVM;

9.2.20. Guardar sigilo sobre todas as informa90es obtidas em decorrencia do
cumprimento do CONTRA TO;

9.2.21. Arcar com 0 onus decorrente de eventual equfvoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanta
aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como
os valores providos com 0 quantitativo de vale transporte, devendo
complementa-los, caso 0 previsto inicialmente em sua prop<?stanao seja
satisfat6rio para 0 atendimento ao objeto da licita9ao, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da
Lei n° 8.666, de 1993;

9.2.22. Arcar com os onus resultantes de quaisquer a90es, demandas, custos e
despesas decorrentes de contraven9ao, seja por culpa sua ou de
quaisquer de seus empregados ou prepostos, obrigando-se, outrossim, a
assumir quaisquer responsabilidades decorrentes de a90es judiciais ou
extrajudiciais de terceiros, que the venham a ser exigidas por for9a da
lei, ligadas ao cumprimento do ajuste finnado;

9.2.23. Assumir a responsabilidade por todas as providencias e obriga90es
estabelecidas na legisla9ao especffica de acidentes de trabalho, quando,
em ocorrencia da especie, forem vftimas 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;

9.2.24. Aceitar, nas mesmas condi90es do ajuste, os acrescimos ou supressoes
que se fizerem no objeto, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor da
contrata9ao;
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9.2.25. Quando houver a eventual ou efetiva utiliza~ao de recursos de
informatica da· CVM durante a presta~ao de servi~os que sao objeto
deste CONTRATO, os profissionais alocados pela CONTRATADA
deverao cumprir 0 previsto na PORTARIAlCVMlPTE N° 077, de 22 de
Setembro de 2010, sob pena de aplica~ao das san~6es previstas neste
CONTRATO.

10.1 Cabera a CVM, sem preJUlzo das demais disposi~6es insertas no Termo de
Referencia, Anexo I do Edital do Pregao Eletronico n.o912015:

10.1.1. proporcionar todas as condi~6es para que a CONTRA TADA possa
desempenhar seus servi~os de acordo com as determina~6es deste
CONTRATO;

10.1.2. exigir 0 cumprimento de todas as obriga~6es 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 servidores
especialmente designados, anotando em registro proprio as falhas
detectadas, indicando dia, mes e ano, bem como 0 nome dos
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providencias .cabfveis;

10.1.4. notificar a CONTRA TADA, por escrito, da ocorrencia de eventuais
imperfei~6es 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;

10.1.6. zelar para que, durante toda a vigencia do CONTRA TO, sejam
mantidas, em compatibilidade com as obriga~6es assumidas pela
CONTRA TADA, todas as condi~6es de habilita~ao e qualifica~ao
exigidas na licita~ao;

10.1.7. efetuar as reten~6es tributarias devidas sobre 0 valor da fatura de
servi~os da CONTRA TADA;

10.1.8. definir junto a CONTRATADA 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
CONTRA TADA com terceiros, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorrencia de ato da CONTRA TADA, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.
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11.1 A fiscaliza~ao do cumprimento das obriga~6es contratuais sera exercida pelo(a)
Fiscal do CONTRA TO e pelo(a) Fiscal Substituto(a) a serem designados, por
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
CQNTRATO, e de tudo dar ciencia diretamente a CONTRATADA, conforme
artigo 67 da Lei n.O8.666/1993, e suas altera~6es. 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~6es de fiscaliza~ao.

11.3 Compete ao Fiscal indicado pela CVM, dar recebimento definitivo do servi~o
realizado, autorizando a emissao de nota fiscal.

11.4 As faltas cometidas pela CONTRA TADA deverao ser devidamente registradas
no Processo pelo Fiscal do CONTRA TO, que providenciara 0 envio de
notifica~ao a CONTRATADA informando sobre a abertura de prazo de defesa
para a presta~ao dos esclarecimentos necessarios.

11.5 0 Fiscal devera, ainda, propor ao Ordenador de Despesas a aplica~ao das
san~6es que entender cabfveis para a regulariza~ao das faltas cometidas, nos
termos do Art. 67, paragrafo 2° e do artigo 87 da Lei n° 8.666/1993.

11.6 Cabera a CONTRA TADA 0 pronto atendimento as exigencias inerentes ao
objeto contratado, feitas pelo Fiscal do CONTRA TO ou por seu substituto.

11.7 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
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscaliza~ao ou 0

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

11.8 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~6es assumidas 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;
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12.1.4. comportar-se de modo inid6neo;

12.1.5. cometer fraude fiscal;

12.1.6. nao mantiver a proposta.

12.2 A CONTRA TADA, ao cometer qualquer das infrac;6es discriminadas no
subitem acima, ficani sujeita, sem prejufzo da responsabilidade civil e criminal,
as seguintes sanc;6es:

12.2.1. advertencia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao
acarretem prejufzos significativos para a CVM;

12.2.2. multa de ate 10% (dez por cento) sobre 0 valor total do CONTRA TO,
em caso de inexecuc;ao parcial da obrigac;ao assumida; .

12.2.3. multa de ate 20% (vinte por cento) sobre 0 valor total do CONTRA TO,
em caso de inexecuc;ao total da obrigac;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. declarac;ao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administrac;ao Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punic;ao ou ate que seja promovida a reabilitac;ao perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a CVM pelos prejufzos causados.

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

12.4 Tambem fica sujeita as penalidades do art. 87, III e IV da Lei n° 8.666, de 1993,
a CONTRATADA que:

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

12.4.2. tenha praticado atos ilfcitos visando a frustrar os objetivos da licita9ao;

12.4.3. demonstre nao possuir idoneidade para contratar com a Administra9ao
em virtude de atos ilfcitos praticados.

12.5 A aplica9ao de qualquer das san96es 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.o9.784, de 1999.

12.6 A aplica9ao das san96es previstas neste instrumento, que ocorrera apos regular
processo administrativo, nao impede que a CVM rescinda unilateralmente 0

CONTRA TO e aplique outras san96es regulamentares (artigo 86, §1.0 da Lei n°
8.666/1993).

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

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

12.9 A autoridade competente, na aplicacrao das sancr6es, levara em consideracrao a
gravidade da conduta do infrator, 0 carater educativo da pena, bem como 0 dano
causado a Administracrao, observado 0 principio da proporcionalidade.

12.10 Nao serao aplicadas simultaneamente, para a mesma acraoou omissao, sancr6ese
glosas.

12.11 As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

13.1 A inexecucrao parcial ou total do CONTRA TO 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 - determinada por ate unilateral e escrito da CVM, nos casos enumerados nos
incisos I a XII, XVII e XVIII, do art. 78 da Lei n° 8.666/1993;

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 legislacraovigente sobre a materia.

13.3 as casos de rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado 0 contradit6rio e a ampla defesa (art. 78, § unico da Lei n°
8.666/1993).

a) caucionar ou utilizar este CONTRA TO para qualquer operacraofinanceira;

b) ceder ou transferir a terceiros 0 CONTRATO e os direitos e obrigacr6es
dele decorrentes, salvo com previa anuencia da CVM;

c) interromper unilateralmente 0 servicrosob alegacrao de inadimplemento por
parte da CVM;
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d) publicar quaisquer relatorios, entrevistas, detalhes ou informa90eS sobre este
CONTRA TO, bem como seu andamento, sem 0 previa consentimento da
CVM.

14.2 A rela9ao da CONTRA TADA com a CVM restringe-se ao alcance do objeto
contratual, nao implicando qualquer rela9ao de subordina9ao hierarquica, isto e,
os empregados e prepostos da CONTRATADA nao terao qualquer vinculo
empregatfcio com a CVM, correndo por conta exclusiva da primeira todas as
obriga90es decorrentes da legisla9ao trabalhista, previdenciaria, fiscal e
comercial, as quais se obriga a saldar na epoca devida.

14.3 A CVM nao se vincula as disposi90es contidas em Acordos e Conven90es
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 pre90s para os insumos relacionados ao exercfcio da atividade (art. 13,
da Instru9ao Normativa SLTIIMP n° 2/2008).

14.4 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 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 Licita90es e Contratos, a luz
da legisla9ao 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.

)
l,.c r "-tAl ,~'i;) " f • ~ •.L- ~

STINA LOPES RIBEIRO
PelaCVM
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