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CONTRATO PARA PRESTA~Ao DE
SERVI~OS DE MANUTEN~Ao DE
EDIFICA~6ES, QUE ENTRE SI FAZEM A
CVM COMISsAo DE VALORES
MOBILIARIOS E EMIDA INSTALA<;OES
LTDA.

A CVM - Comissao de Valores Mobiliarios, Autarquia Federal vinculada ao Ministerio da
Fazenda, corn sede na Rua Sete de Setembro, III - 28° andar - Centro - Rio de 'Janeiro/RJ
(CEP: 20.0)0-901), inscrita no CNPJ sob 0 n° 29.507.878/0001-08, neste ato representada, corn
base na delegalYao de competencia conferida pela PortariafCVMlPTE/n° 108, de lOde
novembro de 2011, pela Superintendente Adrninistrativo-Financeira, Sra. Tania Cristina Lopes
Ribeiro, doravante denorninada CVM, e EMIDA INSTALA<;OES LTDA, estabelecida a
Travessa Brito de Lima, n° 77, Maria da GralYa,Rio de Janeiro - RJ, CEP 20.785-480, inscrita
no CNPJ sob 0 n.o 02.986.452/0001-10, doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada pe10 Sf. Mario Malizia, portador do CPF n.o 134.598.647-53, temjusto e acordado
o presente contrato, 0 qual se regeni pela Lei n° 8.666, de 21/6/1993 e suas alteralYoes
posteriores, pelas InstrulYoesNormativas SLTI/MPOG n.o 2/2010 , n.o 2/2008, n.o 0412010 e
pelas c1ausulas e condilYoesa seguir especificadas e do qual ficam fazendo parte para todos os
efeitos de direito, como se aqui transcritos fossem, os seguintes docurnentos:

a) Processo de Compras n° RJ-2015-928 - Edital de Pregao n° 1/2015 e seus
anexos;

b) Proposta da CONTRATADA, ernitida ern 02/0612015;

c) Nota de Empenho - 2015NE800812.

1.1 0 presente CONTRA TO tern por objeto a prestalYOOde servilYos continuados de
manuten~ao de edifica~oes, corn dedicalYaoexc1usiva de moo de obra, para atender as
necessidades da Sede da CVM, conforme descrito, caracterizado e especificado no
Edital do Pregao Eletronico n.o 112015 e ern seus anexos.

2.1 As despesas para atender a este CONTRA TO estoo prograrnadas ern dotalYOO
orlYamentaria propria, prevista no orlYarnentoda Uniao para 0 exercicio de 2015, na
c1assificalYaoabaixo:

Fonte: 0174

Programas de Trabalho: 04.122.2110.2000.0001
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3.1 A prestac;ao de servic;os de manutenc;ao de edificac;oes compreende 01 (um) posta de
Artifice de Manutenc;ao e 01 (um) posta de Meio Oficial, com 0 quantitativo de 1 (um)
empregado(s) par posto, segundo hist6rico de prestac;ao de servic;o de manutenc;ao
dentro da Sede da CVM. A qualificac;ao para os postos devera obedecer it descric;ao
abaixo estabelecida:

3.1.1. Requisitos Minimos do Profissional:

- Idade minima: 21 (vinte e urn) anos de idade;

- Escolaridade minima: ensino fundamental completo, sendo desejavel formac;ao ou
treinamento em cursos do CEFET, SENAI ou similar;

- Conhecimento basico em informatica;

- Assiduidade e pontualidade;

- Experiencia comprovada de, no minimo, 3 (tres) anos em servic;o de manutenc;ao por
meio de carteira de trabalho assinada, par contrato de prestac;ao de servic;os regido pela
legislac;ao civil ou por meio de declarac;ao ou atestado, emitidos por pessoa juridica de
direito publico ou privado, referente a servic;os pertinentes e compativeis com as
atividades a serem desenvolvidas pelo Artifice de Manutenc;ao e pelo Meio Oficial.

3.2 0 horario de expediente da Sede da CVMIRJ e das 9h as 18h, devendo-se observar os
Iimites de caga horana diaria, semanal e mensal prevista em legislac;ao e Acordos
Coletivos da Categoria Profissional dos colaboradores.

3.3 Para que os servic;os descritos neste CONTRATO sejam executados de fOI1rla
satisfat6ria, a CONTRATADA devera disponibilizar 01 (urn) posta fixo de trabalho de
cada especialidade, a ser lotado no Edificio Sede da CVM no enderec;o Rua Sete de
Setembro, Ill, Centro, Rio de JaneirolRJ, andares 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 10°, 23°, 24°, 25°,
26°, 27°, 28°, 29°, 30°, 310, 32°, 3°, 34°, com as seguintes caracteristicas:

3.3.1. Artifice de Manuten~ao, com capacitac;ao tecnica em instala~oes
hidrossanitanas, construc;ao civil, impermeabilizac;ao, pintura de
superficies extern as e intemas, etc.;

3.3.2. Meio Oficial, com capacitac;ao tecnica em instalac;oes hidrossanitarias,
construc;ao civil, impermeabilizac;ao, pintura de superficies extern as e
intemas, etc.

3.4 Em caso de ampliac;ao das instalac;oes da CVM para outros andares do seu edificio,
podera haver termo aditivo, dependendo da necessidade apresentada pelo corpo
funcional da Autarquia.

3.5 Servic;os a serem realizados pelo Artifice e Meio Oficial, sempre que solicitados pela
CVM, nas instalac;oes hidrossanitarias e pluviais:

a) corrigir vazamentos, mal funcionamentos e outras anormalidades em
encanamentos da rede de agua e esgoto, conexoes, registros, tomeiras, plas,
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vasos sanitanos,. caixas sifonadas, sifOes e outros dispositivos, efetuando
substitui90es, caso necessario;

b) efetuar a regulagem das valvulas e caixas de descarga, valvulas de mictorios,
registros, engates e outros dispositivos, trocando-os ou reparando-os, quando
necessario;

c) realizar reparos na veda9ao dos metais, substituindo-os quando apresentarem
quaisquer irregularidades, caso necessario;

d) reparar ferragens e lou9as dos sanitarios, corrigindo ou substituindo as que
estiverem danificadas;

e) efetuar a verifica9ao frequente de caixas de gordura, procedendo it limpeza
destas e eliminando quaisquer irregularidades, caso encontradas;

f) cornglr anormalidades nos encanamentos ou conexoes de ramal de
abastecimento de agua, consertando ou substituindo registros, valvulas
retentoras, tomeiras, boias e outros dispositivos hidraulicos danificados;

g) corrigir falhas nos sistemas de distribui9ao de agua, incluindo a manuten9ao de
encanamentos, conexoes, registros, flanges, respiros e outros dispositivos
hidnlulicos, reparando ou substituindo aqueles que estiverem danificados;

h) realizar desentupimentos de redes de esgoto prediais, pias, vasos sanitanos,
caixas sifonadas, ralos e caixas de gordura, etc.;

i) executar todas as demais rotinas de manuten9ao, de acordo com as
especifica90es tecnicas dos equipamentos hidrossanitanos e normas vigentes;

j) demais servi90s nao relacionados que, por sua natureza e complexidade, sejam
equivalentes aos citados;

3.6 Servi90s a serem prestados pelo Artifice e Meio Oficial nas instala90es civis, sempre
que solicitado pela CVM. as servi90s de manuten90es corretivas gerais nas instala90es
civis compreendem todas as atividades que exigem pequenas interven90es que visam a
corrigir e reparar imperfei90es e falhas em esquadrias, portas, porUSes,paredes, calhas,
pinturas, pisos, forros e etc.:

a) realizar eventuais corre90es em revestimentos de paredes, tetos e pisos (pintura,
azulejos, cerfunicas, granitina, granito, rejuntamentos, rodapes fixa~es,
prote90es, calafeta9ao de juntas);

b) realizar eventuais corre90es nos revestimentos intemos e extemos, eliminando a
exisH~nciade trincas, descolamentos, manchas e infiltra90es;

c) corrigir falhas em forros intemos e recuperar os pontos defeituosos, utilizando os
mesmos materiais anteriormente empregados , de forma a manter 0 nivelamento
e a pintura na mesma cor ja existente;

d) realizar regulagem, alinhamento, ajustes de pressao, lubrifica90es de portas e
janelas, consertos ou, se necessario, substitui90es de fechaduras, travas,
dobradi9as, molas hidraulicas, cordoalhas, prendedores, puxadores, trincos,
incluindo servi90s de plaina;
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e) realizar pintura de caixas de incendio, quadros de distribui90es e1etricos, quadros
te1efonicos e mo1duras de equipamentos de ar condicionado, corrigindo 0 que for
necessario;

t) corrigir fa1has em revestimentos de pisos, acessos, gradis, corrimaos,
alambrados, muros e portoes;

g) realizar corre90es na estrutura do concreto armado e de madeira, se existirem
di1ata90es, quebras, trincas, recalques, etc.;

h) rea1izar corre90es em paredes eliminando quebras, trincas, fissuras, desgastes,
pinturas;

i) realizar corre90es, eliminando infiltra90es ou vazamentos em 1ajes
impermeabilizadas. Caso necessario, proceder a rem09ao da veda9ao existente e
realizar nova impermeabiliza9ao e Prote9ao mecanica;

j) executar revisao geral de jane1as, portas, portoes, suportes de ar condicionado de
janela, corrigindo as fa1has encontradas e/ou substituindo partes, quando
necessarios;

k) executar inspe9ao geral nas esquadrias, realizando lixamentos, soldas, pinturas,
veda90es, regulagens nas fixa90es e rem09ao de partes enferrujadas, se
necessario;

1) executar servi90s de carpintaria, incluindo lixamento, impermeabiliza9ao,
pintura, reaperto de parafusos, instala9ao e/ou substitui9ao de pe9as como
puxadores, dobradi9as e fechaduras, com vistas a corrigir/reparar portas, janelas
e montagens de moveis em gera1;

m) realizar reparos, montagem e desmontagem de divisorias (com ou sem vidro)
bem como as de gesso acartonado (Dry Wall);

n) rea1izar insta1a9ao de extintores de incendio, telas de prote9ao, quadr.os,
persianas, murais, acessorios sanitarios e de copa, suportes, etc.;

0) efetuar a instala9ao de suportes e quadros parafusaveis em paredes conforme
necessidade;

p) efetuar a instala9ao de projetores e seus suportesl

q) demais servi90s nao relacionados que, por sua natureza e complexidade, sejam
equiva1entes aos citados.

3.7 Nao serao considerados como objeto dos servi90s, instala90es em 10cais nao
contemplados no Termo de Referencia (Anexo I do Edita1 do Pregao E1etronico n°
1/20015) e neste cONTRATO.

3.8 Os servi90s objeto deste cONTRATO deverao ser executados com a utiliza9ao de
tecnica e rotinas adequadas, e em estrita concordancia e obediencia as normas tecnicas
vigentes, de modo a garantir 0 perfeito e ininterrupto funcionamento das instala90es
prediais dos locais indicados no Termo de Referencia (Anexo I do Edital do Pregao
E1etronico n° 1/20015) e neste CONTRA TO.

A execu9ao dos servi90s demandados pe1a fiscaliza9ao devera ser realizada, ainda, de
acordo com os padroes existentes nas instala90es hidraulicas dos imoveis em referencia.
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3.10 As ferramentas e equipamentos basicos necessanos, constantes do Anexo IT do Termo
de Referencia (Anexo I do Edital do Pregao Eletronico nO 1/2015), devem,
necessariamente, estar disponiveis para usa nas instalayoes da CVM.

3.11 As ferramentas e equipamentos constantes do Anexo ITI do Termo de Referencia
(Anexo I do Edital do Pregao Eletronico n° 1/2015) sao meramente indicativos, devendo
ser disponibilizados it CVM quando solicitado, sendo respeitado 0 prazo de 48
(quarenta e oito) horas para 0 atendimento.

3.12 Para a perfeita execuyao do objeto deste CONTRATO as ferramentas e equipamentos
anteriormente citados serao fomecidos pela CONTRATADA, sem custo adicional it
CVM.

3.13 Para· execuyao dos serviyos, cabera it CONTRA TADA 0 onus de dimensionar,
fomecer, manter e conservar pelo periodo que for necessario, ferramental, instrumental
e equipamentos adequados e compativeis com 0 tipo de serviyo a ser prestados, a fim de
assegurar a prestayao satisfat6ria dos mesmos.

3.14 Sera obrigayao da CONTRA TADA 0 condicionamento, transporte e demais
procedimentos relacionados ao ferramental, instrumental e equipamentos.

3.15 Os locais onde forem realizados os serviyos deverao ser deixados limpos depois de
concluidas as intervenyoes.

3.16 A CONTRA TADA devera, de imediato e as suas expensas, disponibilizar todas as
ferramentas e equipamentos necessanos it realizayao dos serviyos objeto deste
CONTRA TO, inclusive, se necessario, fomecer maquinas especificas para realizayao
de desentupimentos de redes hidraulicas e de esgoto.

3.17 A CVM nao podera ser responsabilizada por avarias, roubos ou danos, porventura
causados a estes equipamentos enquanto estiverem nas dependencias da Autarquia.

3.18 Para assegurar a correta armazenagem das ferramentas e equipamentos citados neste
CONTRA TO, sera disponibilizado armario com chave para a guarda dos mesmos. •

3.19 Os empregados designados pela CONTRA TADA para execuyao dos serviyos deverao
apresentar-se no local de trabalho com boa aparencia, trajando uniformes completos e
limpos, crachas de identificayao, e portando todos os equipamentos de proteyao
individual (EPIs) necessanos it execuyao dos serviyos, os quais deverao ser fomecidos
pela CONTRATADA, nos termos da Norma Regulamentadora n° 4 e Portaria nO3.124
do Ministerio do Trabalho.

3.20 Os horarios de prestayao do serviyo e intervalo para almoyo de cada posta de trabalho
serao previamente acordados entre 0 Gestor do CONTRA TO e a CONTRA TADA,
para melhor atendimento as necessidades apresentadas pelas areas alocadas nos
diferentes andares.

3.21 Os horarios previstos no item anterior poderao ser estabelecidos no intervalo de tempo
compreendido entre as 8h e 20h, nao ultrapassando 44 (quarenta e quatro) horas
semanais para cada posta de trabalho, conforme quadro abaixo:
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Manutenvao

Meio Oficial

De Segunda a Quinta das 08hOOminas 18hOOmin

E

I I.
I I

3.22 A jornada de trabalho dos colaboradores sera de 44 (quarenta e quatro) horas
semanais, salvo no caso de previsao expressa em sentido contrario na legislavao ou em
norma coletiva de trabalho.

3.23 Os servivos extraordinarios somente serao pagos it CONTRATADA na proporvao de
horas trabalhadas que excedam a 44 (quarenta e quatro) horas semanais, devidas a cada
trabalhador e de acordo com 0 estabelecido na legislavao trabalhista e demais normas
legais que regulamentam 0 exercicio profissional da categoria.

3.24 0 salario mensal, assim como os beneficios (plano de saude, segura de vida etc.),
devera corresponder, no minimo, ao previsto na Convenyao Coletiva de Trabalho
pertinente.

3.25 Os uniformes a serem fomecidos pela CONTRATADA, com a sua logomarca, deverao
ser condizentes com a atividade a ser desempenhada na CVM, sem qualquer repasse de
custos ao empregado.

3.26 Os uniformes devem ser confeccionados com tecidos e materiais de boa qualidade,
devendo compreender as seguintes pevas:

• Calvados de seguranva;

• Cinturao paraquedista;

• Capacete;

• Luvas de protevao;

• Oculos de protevao;

• Protetor respirat6rio;

• Protetor auricular.

Obs.: incluem-se demais itens de uniforme ou de EPIs, nao
relavao, porem definidos como necessarios it execuvao
determinado servivo prestado.

constantes desta
segura de urn
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3.27 A CONTRATADA devera providenciar a troca de 1 (urn) conjunto completo de
uniforme a cada 6 (seis) meses, ou em frequencia estipulada em Acordo, Convenvoes ou
Dissidios Coletivos da Categoria Profissional, ou, ainda, a qualquer epoca, no prazo
maximo de 48 (quarenta e oito) horas, apos comunicavao escrita da CVM, quando as
condiyoes minim as de apresentayao nao estejam sendo atendidas.

3.28 No caso de empregada gestante, 0 uniforme devera ser apropriado para a situavao,
devendo ser substituido sempre que estiver inadequado.

3.29 0 uniforme devera ser aprovado pela CVM na ocasiao da celebrayao do CONTRATO.
Caso seja motivadamente recusado, a CONTRATADA tera 0 prazo de ate 3' (tres) dias
uteis para proceder a devida adequayao. Caso a CONTRA TADA possua modele
padrao de uniforme, podera submete-Io a CVM e, se aprovado, podera ser utilizado.

3.30 Os uniformes deverao ser entregues mediante recibo, cuja copia, devidamente
acompanhada do original para conferencia, devera ser enviada ao servidor responsavel
pela fiscalizavao do CONTRATO.

3.31 A CONTRATADA nao podera fazer referencia ao nome ou logomarca da CVM nos
uniformes.

3.32 Excepcionalmente, caso haja necessidade de 0 servivo ser realizado em horano
excedente ao basico (devidamente comprovado pela CONTRATADA e aceito pela
CVM) devera haver compensayao de jomada, conforme estatuido no artigo 59, § 20 da
CLT. Na impossibilidade de compensayao da jomada, a remunerayao das horas extras
observara 0 adicional previsto na legislayao trabalhista aplicavel.

3.33 Nas faltas e/ou afastamentos de qualquer natureza do empregado ao serviyo, ficara a
CONTRA TADA obrigada a providenciar, de imediato, a sua. substituiyao, sem
qualquer onus adicional para a CVM.

3.34 Na impossibilidade de substituiyao do empregado a tempo de curnprir 0 horaIio
estabelecido, sua falta sera descontada no faturamento do mes subsequente ao da
ocorrencia, sem prejuizo da aplicavao das penalidades dispostas no artigo 87, da Lei n°
8.666/93.

3.35 Os empregados que estiverem designados para os servivos de que trata este
CONTRATO terao vinculo empregaticio, exclusivamente, com a CONTRATADA,
que sera tambem, a linica responsavel pelo pagamento de seus empregados e
recolhimento de todos os tributos e encargos sociais previstos na legislayao trabalhista e
previdenciaria em vigor.

A CONTRA TADA devera efetuar a contratayao dos profissionais de forma regular,
obedecendo a legislayao trabalhista e previdenciaria vigente, bem como aos acordos, as
convenyoes ou aos dissidios coletivos da categoria profissional.

Exames medicos adrnissionais, periodicos, denlissionais e, se for 0 caso, necessanos
para afastamentos e mudanyas de funvao, deverao ser entregues sempre que a CVM
solicitar.

E vedada a prestayao de serviyos de familiar de agente publico no orgao ou entidade em
que este exerva cargo em comissao ou funvao de confianya.
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4.1 A CVM pagani it CONTRATADA 0 valor mensal de R$ 6.011,25 (seis mil e onze
reais e vinte e cinco centavos) por 1 (urn) posta de Artifice de Manuten~ao eo valor
mensal de R$ 4.563,75 (quatro mil quinhentos e sessenta e tres reais e setenta e cinco
centavos) por 1 (urn) posta de Meio Oficial, constantes na Proposta de Pre~os n°
3996/2015, de 02/06/2015, totalizando 0 valor mensal de R$ 10.575,00 (dez mil
quinhentos e setenta e cinco reais) pela presta~ao do servi~o.

4.2 A CVM pagani it CONTRATADA urn total contratual anual de R$ 126.900,00 (cento e
vinte e seis mil e novecentos reais) para 0 periodo de 12 (doze) meses de vigencia
contratual.

4.3 Nos valores contratados estao incluidas todas as despesas ordimirias 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.

4.4 A CONTRA TADA nao podeni pagar salarios menores dos constantes de sua proposta
inicial ou dos novos valores repactuados.

5.1 Sera admitida a repactua~ao do pre~o pactuado, desde que seja observado 0 interregno
minimo de urn ano (artigo 37 da IN SLTI/MP N° 2/2008);

5.2 0 interregno minimo de 1 (urn) ano para a primeira repactua~ao sera contado:

5.2.1. para os custos relativos it mao de obra, vinculados it data-base da categoria
profissional: a partir da data da vigencia do acordo, dissidio, convenc.ao
coletiva de trabalho ou equivalente, vigente it epoca da apresenta~ao da
proposta, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo CONTRA TO
(artigo 38, inciso IT, da IN SLTI/MP n.o 2/2008);

5.2.2. para os demais custos, sujeitos it varia~ao de pre~os do mercado: a partir da
data limite para apresenta~ao das propostas constante do Edital (artigo 38,
inciso I, da IN SLTI/MP n.o 2/2008).

5.3 Nas repactua~5es subsequentes it primeira, a anualidade sera contada a partir da data de
inicio dos efeitos financeiros da Ultima repactua~ao ocorrida (artigo 39 c/c artigo 41,
inciso Ill, da IN SLTI/MP n.o 2/2008).

5.4 As repactua~5es serao precedidas de solicita~ao da CONTRATADA, a quem compete
justificar e comprovar a varia~ao analitica dos custos por meio de apresenta~ao de
planilha de custos e forma~ao de pre~os, do novo acordo ou conven~ao coletiva e, se for
o caso, dos docurnentos indispensaveis it comprova~ao da altera~ao dos pre~os de
mercado em cada urn dos itens da planilha a serem alterados (artigo 40 da IN SLTI/MP
n.o 2/2008).

5.5 Se nao houver sindicatos ou conselhos de classe instituidos, cabe it CONTRATADA a
demonstra~ao da varia~ao do salario de seus empregados, sem prejuizo do necessario ~
exame, pela CVM, da pertinencia das informa~5es prestadas. J
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5.6 E vedada a inclusao, por ocaslao da repactua~ao, de beneficios nao previstos na
proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatorios por for~a de instrumento legal,
sentenlYa normativa, acordo coletivo ou convenlYao coletiva (artigo 40, §1.0, da IN
SLTI/MP n.o 2/2008).

5.7 As repactualYoes a que a CONTRATADA fizer jus e nao forem solicitadas durante a
vigencia do CONTRATO serao objeto de preclusoo com a assinatura da prorrogalYao
contratual ou com 0 encerramento do CONTRATO (artigo 40, §7.0, da IN SLTI/MP n.o
2/2008).

5.8 Nessas condilYoes, se a vigencia do CONTRATO tiver sido prorrogada, nova
repactua~oo so poden! ser pleiteada apos 0 decurso de novo interregno minimo de 1
(urn) ano, contado:

5.8.1. da vigencia do acordo, dissidio ou convenlYOOcoletiva anterior, em relalYaoaos
custos decorrentes de mao de obra;

5.8.2. do dia em que se completou urn ou mais anos da apresentalYaoda proposta, em
relalYOOaos custos sujeitos a varialYaode pre~os do mercado.

5.9 Caso, na data da prorroga~oo contratual, ainda nao tenha sido celebrado 0 novo acordo,
dissidio ou convenlYaocoletiva da categoria, ou ainda nao tenha sido possivel a CVM
ou a CONTRA TADA proceder aos caIculos devidos, devera ser inserida clausula,
conforme solicitalYao da CONTRA TADA, no termo aditivo de prorroga~ao para
resguardar 0 direito futuro a repactua~oo, a ser exercido too logo se disponha dos
valores reajustados, sob pena de preclusOO.

5.10 Quando a contrata~oo envolver mais de urna categoria profissional, com datas base
diferenciadas, a repactualYOOdevera ser dividida em tantas parcelas quantos forem os
acordos, dissidios ou convenlYoescoletivas das categorias envolvidas na contratalYao.

5.11 0 reajuste dos itens envolvendo insumos (exceto quanta a obriga~oes decorrentes de
acordo ou convenlYaocoletiva de trabalho e de Lei) e materiais sera efetuado, respeitada
a anualidade, pela aplica~oo do Indice Nacional de PrelYosao Consumidor Amplo -
IPCAlIBGE, em virtude da noo existencia de indice setorial ou especifico aplicado ao
caso (art. 30-A, § 2°, inciso IT, da IN SLTI/MP n° 2/2008).

5.12 Para 0 calculo do pre~o final reajustado, sera utilizada a seguinte formula:

V1 = Vo X (~, _onde:
10

10 - indice correspondente a data base da proposta;

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

VO- prelYooriginal do material/insumo, na data base (valor a ser reajustado);

VI - pre~o final do material/insurno ja reajustado.

Quando da solicitalYaoda repactualYOOpara fazer jus a varia~ao de custos decorrentes do
mercado, a CONTRA TADA demonstrara a varialYaopor meio de Planilha de Custos e
FormalYOOde PrelYos e comprovara 0 aumento dos prelYos de mercado dos itens
abrangidos, considerando-se:

[9]
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5.13.1. os pre~os praticados no mercado ou em outros contratos da Administra~ao;

5.13.2. as particularidades do CONTRATO em vigencia;

5.13.3. a nova planilha com varia~ao dos custos apresentados;

5.13.4. indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referencia,
tarifas publicas ou outros equivalentes;

5.13.5. a disponibilidade or~amentaria da CVM.

5.14 A CVM podeni realizar diligencias para conferir a varia~ao dos custos alegada pela
CONTRATADA (artigo 40, §6.o,da IN SLTIIMP n.o 2/2008). .

5.15 Os novos valores contratuais decorrentes das repactua~5es terao suas vigencias iniciadas
observando-se 0 seguinte:

5.15.1. a partir da ocorrencia do fato gerador que deu causa it repactua~ao;

5.15.2. em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuizo da contagem
de periodicidade para concessao das pr6ximas repactua~5es futuras; ou

5.15.3. em data anterior it ocorrencia do fato gerador, exclusivamente quando a
repactua~ao envolver revisao do custo de mao de obra em que 0 proprio fato
gerador, na forma de acordo, dissidio ou conven~ao coletiva, ou senten~a
normativa, contemplar data de vigencia retroativa, podendo esta ser
considerada para efeito de compensa~ao do pagamento devido, assim como
para a contagem da anualidade em repactua~5es futuras.

5.16 Os efeitos financeiros da repactua~ao ficarao restritos exclusivamente aos itens que a
motivaram, e apenas em relac;;aoit diferen~a porventura existente.

5.17 A decisao sobre 0 pedido de repactua~ao deve ser feita no prazo maximo de sessenta
dias, contados a partir da solicita~ao e da entrega dos comprovantes de varia~ao dos
custos.

5.18 0 prazo referido no item anterior ficara suspenso enquanto a CONTRA TADA nao
cumprir os atos ou apresentar a documenta~ao solicitada pela CVM para a comprova~ao
da varia~ao dos custos.

5.19 A CVM devera assegurar-se de que os pre~os contratados sac compativeis com aqueles
praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contrata~ao vantajosa.

5.20 A CVM nao se vincula as disposi~5es contidas em acordos e conven~5es coletivas que
nao tratem de materia trabalhista.

5.21 Por ocasiao da prorroga~ao ou do termino da vigencia contratual, a CONTRATADA
devera ressalvar/resguardar 0 direito de reajuste, sob pena de preclusao logica (Acordao
TeD n.o 1.828/2008 - Plenitrio).

6.1 As Notas Fiscais referentes aos servi~os executados deverao ser apresentadas pela
CONTRATADA em meio fisico e aos cuidados do Gestor do CONTRATO no Setor
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de Protocolo da CVM, situado na Rua Sete de Setembro, 111 - 2° andar, Centro, Rio de
JaneirolRJ, CEP: 20.050-901.

6.1.1. As Notas Fiscais deverao conter, no minimo, a descricao sucinta dos servicos
prestados, os precos unitarios e totais, 0 numero do CONTRATO eo nUmero
e data de emissao da Nota de Empenho.

6.2 As notas fiscais ou faturas para pagamento deverao vir acompanhadas dos seguintes
documentos, que, quando copia, deverao ser autenticados por servidor da CVM:

6.2.1. comprovantes do pagamento das remunerac6es (folha de pagamento),
correspondentes ao mes anterior ao do faturamento, compativel com os
empregados vinculados a execucao contratual, nominalmente ideniificados, na
forma do § 40 do Art. 31 da Lei n° 9.032, de 28 de abril de 1995, com as
respectivas assinaturas dos empregados alocados na execucao dos servicos
contratados, atestando 0 recebimento dos valores;

6.2.2. comprovantes de fornecimento dos auxilios alimentacao e transporte ou outros .
documentos equivalentes, correspondentes ao mes anterior ao do faturamento,
com as respectivas assinaturas dos empregados alocados na execucao dos
servicos contratados, atestando 0 recebimento dos valores, quando for 0 caso;

6.2.3. Comprovantes de recolhimento do FGTS, por meio dos seguintes documentos,
referentes ao mes anterior ao do faturamento:

a) copia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade
Social (GFIP);

b) copia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com a autenticacao
medinica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancano ou
o comprovante emitido quando 0 recolhimento for efetuado pela Internet;

c) copia da Relacao dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP (RE),
compativel com os empregados vinculados a execucao contratual,
nominal mente identificados;

d) copia da Relacao de Tomadores/Obras (RET).

6.2.4. comprovantes de recolhimento das contribuicoes ao INSS por meIO dos
seguintes documentos, referentes ao mes anterior ao do faturamento:

a) copia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade
Social (GFIP);

c) copia da Guia da Previdencia Social (GPS) com a autenticacao mecanica
ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancano ou 0

comprovante emitido quando 0 recolhimento for efetuado pela Internet;

copia da Relacao dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP (RE),
compativel com os empregados vinculados a execucao contratual,
nominal mente identificados;

http://www.cvm.gov.br.
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e) copia da Rela~ao de Tomadores/Obras (RET).

6.2.5. rela~ao de frequencia dos funcionarios (folha de ponto), com as respectivas
assinaturas dos empregados alocados na execu~ao dos servi~os contratados,
referente ao mes anterior ao do faturamento;

6.2.6. comprova~ao do cumprimento das demais obrigalYoestrabalhistas previstas em
acordo/conven~ao/dissidio coletivo utilizado para a formulalYao da proposta,
correspondentes a ultima nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela CVM;

6.2.7. copia da CTPS dos empregados admitidos e demitidos durante a vigencia
contratual, documentalYaoadmissional e rescisoria completa, bem como recibos
de pagamento dos empregados demitidos no periodo. .

6.3 Cabera ao Gestor do CONTRA TO, no prazo de 3 (tres) dias uteis a partir do
recebimento da Nota Fiscal, atestar a prestalYaodos servilYos,verificando 0 cumprimento
pela CONTRATADA de todas as condilYoes pactuadas, inclusive quanto ao prelYo
cobrado. Ato continuo, liberara a referida Nota Fiscal para a Gerencia de Contabilidade·
e FinanlYas(GAF), a fim de ser providenciada a liquida~ao e 0 pagamento.

6.4 0 pagamento somente sera autorizado depois de efetuado 0 "atesto" pelos servidores
competentes, condicionado este ato a verifica~ao da conforrnidade da Nota Fiscal
apresentada em relalYaoaos 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.

6.5 Os titulos deverao permanecer em carteira, nao sendo adrnitidos pela CVM
caucionamento ou cobran~a bancaria, situalYaoem que a CONTRATADA ficara sujeita
as san~es, ajuizo da CVM, previstas neste CONTRATO.

A CVM podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizalYoesdevidas pela CONTRATADA (art. 86, § 3° da Lei nO8.666/93 c/c art. 9°
da Lei n° 10.520, de 17/07/02 e suas altera~oes posteriores).

Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstancia que impe~a a liquida~ao da despesa,
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 docurnento fiscal devidamente
regularizado, nao acarretando qualquer onus para a CVM.

Sendo identificada cobran~a 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 cobranlYa.

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

Previamente a cada pagamento a CONTRA TADA, a CVM realizara consulta ao
SICAF e as demais certidoes (CEIS, CNJ, CNDT) para verificar a manutenlYao das
condilYoesde habilita~ao.

Constatada situalYaode 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,
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sob pena de anulayao da contratayao e/ou aplicayao das sany5es previstas neste
CONTRATO (Art. 34-A da Instruyao Normativa n° 2, de 30 de abril de 2008).

6.11.1. 0 prazo para regularizayao ou encarninhamento de defesa de que trata 0 item
anterior podera ser prorrogado a criterio da CVM;

6.12 Nos termos do artigo 36, §6.o, da Instruyao Normativa SLTIIMP n.o 2/2008, sera
efetuada a retenyao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sany5es cabiveis, quando a CONTRATADA:

6.12.1. nao produzir os resultados, deixar de executar ou nao executar com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas; ou

6.12.2. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuyao do
serviyo, ou utiliza-Ios com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

6.13 Quando do pagamento, sera efetuada a retenyao tributaria prevista na legislayao
aplicavel.

6.14 Caso se constate 0 descumprimento de obrigay5es trabalhistas podera ser concedido urn
prazo para que a CONTRATADA regularize suas obrigay5es, quando nao se identificar
ma-fe ou a incapacidade de corrigir a situayao.

6.15 Nao sendo regularizada a situayao da CONTRA TADA no prazo concedido, ou nos
casos de identificada ma-fe, se nao for possivel a realiza~ao desses pagamentos pela
propria CVM, os valores retidos cautelarmente serao depositados junto a Justiya do
Trabalho, com 0 objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salarios
e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuiy5es sociais e FGTS
decorrentes.

6.16 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
aplicayao da seguinte formula:

i
J = =>

365

6
J = 100 '=> J = 0.000 6438

365

Nao serao considerados os atrasos no pagamento pela CVM decorrentes de caso fortuito
ou forya maior, nos casos caracterizados como fato do principe (ac;iio superior do
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Estado, unilateral e imprevista, que impossibilita 0 cumprimento, ao menos temporario,
de um ou de todos os de veres contratuais).

Chiusula SHima - DA CONTA VINCULADA PARA A QUITA<:Ao DAS
OBRIGA<:OES TRABALHISTAS

7.1 As provisoes realizadas pela CVM para 0 pagamento dos encargos trabalhistas de que
trata esta C1<iusula (Anexo VII da IN n° 02/2008), em relayao a mao de obra da
CONTRATADA para prestar os serviyos objeto deste CONTRATO, serao destacadas
do valor mensal do CONTRA TO e seroo depositadas pela CVM em conta vinculada,
doravante denominada conta - deposito vinculada - bloqueada para movimentayoo,
aberta em nome da CONTRATADA.

7.1.1. a movimentayao da conta - deposito vinculada - bloqueada para
movimentayoo dependera de autorizayao da CVM e sera feita exclusivamente'
para 0 pagamento das obrigayoes a seguir:

7.1.1.1 0 montante dos depositos da conta-deposito vinculada - bloqueada para
movimentayao sera igual ao somatorio dos valores das seguintes
provisoes:

I. 13° (decimo terceiro) salano;

II. Ferias e urn ten;o constitucional de ferias;

III. Multa sobre 0 FGTS e contribuiyoo social para as rescisoes sem
justa causa; e

IV. Encargos sobre ferias e 13° (decimo terceiro) salario.

7.1.2. 0 Termo de Cooperayao Tecnica firmado entre a CVM e 0 Banco do BJ:asil
S.A. (Anexo VI do Edital) determina os termos para a abertura e as condiyoes
de movimentayoo a conta-deposito vinculada - bloqueada para movimentayao.

7.2 0 saldo da conta-deposito vinculada - bloqueada para movimentayao, sera remunerado
pelo indice de correyao da poupanya pro rata die, conforme definido no Termo de
Cooperayao Tecnica (Anexo VI do Edital).

7.1.2 eventual alterayoo da forma de correyao da poupanya prevista no item 7.2 deste
CONTRA TO implicara a revisao do Termo de Cooperayoo Tecnica (Anexo VI
do Edital).

Os valores referentes as provisoes de encargos trabalhistas mencionados no subitem
7.1.1, retidos por meio da conta-deposito vinculada - bloqueada para movimentayoo,
deixaroo de compor 0 valor mensal a ser pago diretamente a CONTRATADA.

o Banco do Brasil S.A. noo cobra tarifas bancan as para a abertura e movimentayao da
conta-deposito vinculada - bloqueada para movimento. Caso venham a ser cobradas
tarifas bancanas no futuro, os recursos atinentes a essas despesas seroo debitados dos
valores depositados.

A CONTRATADA podera solicitar a autorizayoo da CVM para utilizar os valores da
conta-deposito vinculada - bloqueada para movimentayao para 0 pagamento dos
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encargos trabalhistas previstos nesta ClilUsula ou de eventuais indeniza~5es trabalhistas
aos empregados, decorrentes de situa~5es ocorridas durante a vigencia deste
CONTRATO.

7.6 Para atender ao exposto no item 7.5, a CONTRATADA devera apresentar it CVM os
documentos comprobatorios da ocorrencia das obriga~5es trabalhistas e seus respectivos
prazos de vencimento.

7.7 Apos a confirma~ao da ocorrencia da situa~ao descrita no item 7.5 e a conferencia dos
calculos, a CVM expedira a autoriza~ao para a movimenta~ao dos recursos creditados
em conta-deposito vinculada - bloqueada para movimenta~ao e a encaminhara ao
Banco do Brasil S.A. no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, a contlU da data da
ap~esenta~ao dos docurnentos comprobatorios pela CONTRA TADA.

7.8 A autoriza~ao de que trata 0 item 7.7 devera especificar que a movimenta~ao sera
exclusiva para 0 pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual indeniza~ao
tnibalhista aos trabalhadores favorecidos.

7.9 A CONTRATADA devera apresentar it CVM, no prazo maximo de 3 (tres) dias uteis,
contados da movimenta~ao, 0 comprovante das transferencias bancanas realizadas para
a quita~ao das obriga~5es trabalhistas.

7.10 0 saldo remanescentes dos recursos depositados na conta-deposito vinculada -
bloqueada para movimenta~ao sera liberado it CONTRA TADA no momenta do
encerramento deste CONTRATO, na presen~a do sindicato da categoria
correspondente aos servi~os contratados, apos a comprova~ao da quita~ao de todos os
encargos trabalhistas e previdenciarios re1ativos ao objeto deste CONTRA TO.

7.11 Os valores provisionados para atendimento do subitem 7.1.1.1 serao discriminados
conforme tabela a seguir:

ITEM
13°(decimo terceiro) saUuio 8,33% (oito virgula trinta e tres por cento) •
Ferias e 1/3(urn teryo) constitucional 12,10% (doze virgula dez por cento)
Multa sobre FGTS e contribuiyaosocial sobre 0

aviso previo indenizadoe sobre 0 avisoprevia 5,00% (cinco por cento)
trabalhado

Subtotal 25,43% (vinte e cinco virgula quarenta e tres
por cento)

Incidenciado Subm6dulo4.1 sobre ferias, 1/3(urn 7,39% (sete 7,60% (sete 7,82% (sete

teryo) constitucionalde ferias e 13°(decimo virgula trinta virgu1a virgula oitenta
terceiro) saliuio* e nove por sessenta por e dois por

cento) cento) cento)
32,82% (trinta 33,03% (trinta 33,25% (trinta

Total e dois virgula e tres virgula e tres virgu1a
oitenta e dois zero tres por vinte e cinco

porcento) cento) por cento)
(*Considerando as aliquotas de contribui~ao de 1% (urn por cento), 2% (dois por cento)
ou 3% (tres por cento) referentes ao grau de risco de acidente do trabalho, previstas no art.
22, inciso II, da Lei n° 8.212, de 24 de j ulho de 1991)
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8.1 0 periodo de vigencia deste CONTRA TO sera de 12 (doze) meses, contados a partir de
03/0812015, podendo ser prorrogado ate 0 limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja
autoriza9ao formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos (art.
57, inciso II, da Lei n.o 8.666/1993 clc art. 30-A, § 1°,da IN SLTIIMP nO212008):

os servi90s tenham sido prestados regularmente;

a CVM mantenha interesse na realiza9ao do serv190 objeto deste
CONTRATO;

8.1..3. 0 valor deste CONTRA TO permane9a economicamente vantajoso para a
CVM;

8.1.1.

8.1.2.

9.1 Cabera a CONTRA TADA, sem prejuizo das demais obriga~oes e responsabilidades
constantes no Termo de Referencia, Anexo I do Edital do Pregao Eletronico n.o
1/2015, e daquelas resultantes da Lei n.o 8.666/1993:

9.1.1. Executar 0 servi90 conforme especifica90es do Termo de Referencia (Anexo I
do Edital do Pregao nO 1/2015) e de sua proposta, com a aloca9ao dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste
CONTRATO;

9.1.2. autorizar a utiliza9ao da garantia e de pagamento direto previstos nos artigos
19-A e 35 no Anexo VII da Instru9ao Normativa n° 02, de 30/0412008: da
Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informa9ao do Ministerio do
Planejamento, Or9amento e Gestao, conforme modelo do Anexo V do Edital
do Pregao Eletronico n.o 3712014, que sera parte integrante deste
CONTRA TO para todos os fins;

9.1.3. elaborar no inicio de cada mes, relat6rio contendo informa90es sobre
ocorrencias no andamento do servi90 e urn mapa de frequencia dos
colaboradores no mes anterior, apontando os postos nao cobertos;

9.1.4. efetuar a emissao da Nota Fiscal referente aos servi90s prestados apenas ap6s 0
recebimento definitivo do servi90 pelo GestorlFiscal do CONTRA TO;

9.1.5. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas (sem
quaisquer onus para a CVM), no total ou em parte, no prazo fixado pelo Gestor
do CONTRA TO, 0 objeto contratado quando se verificarem vicios, defeitos
ou incorre¥oes resultantes da execu¥ao ou de materiais empregados (art.69 da
Lei n° 8.666/1993);

manter 0 empregado nos horanos predeterminados pela CVM;

responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu9ao do objeto do
CONTRATO, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do C6digo de Defesa do
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Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a CVM autorizada a descontar da
garantia ou dos pagamentos devidos a CONTRATADA, 0 valor
correspondente aos danos sofridos;

9.1.8. arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materIalS e
morais causados pela a~ao ou omissao de seus empregados, trabalhadores,
prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, a Uniao ou a Terceiros;

9.1.9. utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servi~os a
serem executados, em conformidade com as normas e deterrnina~5es em vigor;

9.1.10. vedar a utiliza~ao, na execu~ao dos servi~os, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissao ou fun~ao de confian~a na
CVM, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

9.1.11. disponibilizar a CVM os empregados devidamente uniforrnizados e
identificados por meio de cracha, alem de prove-los com os Equipamentos de
Prote~ao Individual - EPI, quando for 0 caso;

9.1.12. fomecer os uniforrnes a serem utilizados por seus empregados, conforrne
disposto neste CONTRA TO, sem repassar quaisquer custos a estes;

9.1.13. apresentar a CVM, quando do inicio das atividades, e sempre que houver
aloca~ao de novo empregado na execu~ao do CONTRA TO, rela~ao nominal
constando nome, endere~o residencial e telefone dos empregados colocados a
disposi~ao da CVM, bem como as respectivas Carteiras de Trabalho e
Previdencia Social - CTPS, devidamente preenchidas e assinadas, para fins de
conferencia;

caso a CONTRA TADA nao disponha da documenta~ao mencionada no
subitem anterior, alem de outros relacionados aos seus empregados para
entrega a CVM no momento da apresenta~ao dos profissionais (inicio da
execu~ao dos servi~os), devera apresentar uma declara~ao assinada pelo
representante legal da empresa, identificando os profissionais e respectiva
documenta~ao faltante, e devera no prazo de ate 10 (dez) dias uteis, entregar ao
Gestor do CONTRA TO os documentos pendentes de apresenta~ao;

se em razao da peculiaridade do objeto da contrata~ao houver algum
documento que necessite de maior tempo para elabora~ao ou para obten~ao
junto a empresas privadas ou argaos publicos, a CONTRATADA podera
solicitar a dila~ao do prazo estabelecido no subitem anterior, desde que reste
comprovada forrnalmente tal necessidade;

apresentar a CVM, quando do inicio das atividades, e sempre que houver
aloca~ao de novo empregado na execu~ao do CONTRATO, rela~ao contendo
nome completo, cargo ou atividade exercida, argao e local de exercicio dos
empregados alocados, para fins de ampla divu1ga~ao;

substituir imediatamente, em caso de eventual ausencia, tais como, faltas, ferias
e licen~as, 0 empregado posta a servi~o da CVM, devendo identificar
previamente 0 respectivo substituto ao Gestor do CONTRA TO;

na impossibilidade de substitui~ao do empregado a tempo de cumprir 0 hora.rio
estabelecido, sua falta sera descontada no faturamento do mes subsequente ao
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da ocorrencia,.sem prejuizo da aplica~oo das penalidades dispostas no artigo
87, da Lei nO 8.666/93;

9.1.19. responder por eventuais prejuizos decorrentes do descumprimento da obriga~ao
constante do subitem anterior;

9.1.20. efetuar 0 pagamento dos salanos dos empregados alocados na execu~ao
contratual mediante deposito bancano na conta do trabalhador, que devera ser
aberta na localidade onde 0 profissional estiver prestando os servi~os, de modo
a possibilitar a conferencia do pagamento por parte da CVM;

9.1.21. fomecer mensalmente, juntamente com a fatura, ou sempre que solicitados pela
CVM, os comprovantes do cumprimento das obriga~6es previ denciari as, do
Fundo de Garantia por Tempo de Servi~o - FGTS, Certidao Negativa de
Debitos Trabalhistas - CNDT, e do pagamento dos salarios e beneficios dos
empregados colocados it disposi~ao da CVM, bem como declara~oo
devidamente assinada pelos empregados alocados e pelo responsavel/preposto.
da CONTRA TADA;

9.1.22. apresentar, quando solicitado pela CVM, atestado de antecedentes criminais e
distribui~oo civel de toda a moo de obra oferecida para atuar nas instala~6es do
orgao;

9.1.23. nao permitir que 0 empregado designado para trabalhar em urn tumo preste
seus servi~os no tumo imediatamente subsequente;

9.1.24. viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do inicio da presta~ao dos
servi~os, a ernissoo do Cartao Cidadao expedido pela Caixa Economica
Federal para todos os empregados;

9.1.25. viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do inicio da presta~ao dos
servi~os, 0 acesso de seus empregados, via intemet, por meio de senha propria,
aos sistemas da Previdencia Social e da Receita do Brasil, com 0 objetivo de
verificar se as suas contribui~6es previdenciilrias foram recolhidas;

9.1.26. oferecer todos os meios necessarios aos seus empregados para obten~ao de
extrato de recolhimento sempre que solicitado pela Fiscaliza~ao;

9.1.27. manter, com registros atualizados, livro de ocorrencias, submetendo-o ao
Gestor do CONTRA TO sempre que solicitado;

9.1.28. atender de imediato as solicita~6es da CVM quanta it substitui~ao dos
empregados alocados, nos casos em que ficar constatado descurnprimento das
obriga~6es relativas it execu~oo do servi~o, conforme descrito neste
CONTRATO;

9.1.29. instruir seus empregados quanta it necessidade de acatar as orienta~6es da
CVM, inclusive quanta ao curnprimento das normas intemas;

9.1.30. instruir seus empregados a respeito' das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a nao executar atividades noo abrangidas pelo CONTRATO,
devendo a CONTRA TADA relatar it Fiscaliza~oo toda e qualquer ocorrencia
neste sentido, a fim de evitar desvio de fun~ao;

9.1.31. deter instala~6es, aparelhamento e pessoal tecnico adequados e disponiveis
para a realiza~ao do objeto do CONTRA TO;
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8.2.29.1 dentre as instalayoes necessarias a realizayao do objeto da
licitayao, deve a CONTRA TADA possuir ou montar escrit6rio na
Capital do Estado do Rio de Janeiro, dispondo de capacidade
operacional para receber e solucionar qualquer demanda da
CVM, bem como realizar todos os procedimentos pertinentes a
seleyao, treinamento, admiss3.0 e demissao dos funcionanos.

9.1.32. designar urn preposto perante a Superintendencia Administrativo-Financeiro -
SAD, para representa-Ia na execuyao do CONTRA TO, como tambem prestar
todos os esclarecimentos necessanos e atender as reclamayoes que por ventura
surjam durante a execuyao do CONTRATO;

9.1.33. em caso de substituiyao do preposto pela CONTRATADA, a CVM devera
receber aviso formal com antecedencia minima de 24 (vinte e quatro) horas, no
qual deve conter informayoes relativas ao substituto, tais como: nome
completo, numeros de telefone, endereyo eletronico, etc.;

9.1.34. a CONTRA TADA devera substituir 0 preposto, quando solicitado pela CVM,
no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos;

9.1.35. ate 0 5° (quinto) dia util do mes subsequente a prestayao dos serviyos, 0

preposto devera apresentar, pessoalmente, relat6rio de execuy3.0 dos serviyos
ao Gestor do CONTRA TO, no qual constarao informayoes relevantes
concementes aos serviyos prestados pelos profissionais;

9.1.36. relatar a Fiscalizay3.0 toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestay3.0dos serviyos;

9.1.37. 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 utilizay3.0 do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho
notumo, perigoso ou insalubre;

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

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

9.1.40. responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente, ao
patrimonio da Uniao em decorrencia de ayao 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;

9.1.41. guardar sigilo sobre todas as informa~oes obtidas em decorrencia do
cumprimento do CONTRATO;

9.1.42. nao beneficiar-se da condi~3.0 de optante pelo Simples Nacional, exceto para
atividades de presta~ao de servi~os previstas no § 5°-C, do artigo 18, da LC
123, de 2006;

arcar com 0 onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes
de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com 0 quantitativo
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de vale transporte, devendo complementa-los, caso 0 previsto inicialmente em
sua proposta nao seja satisfat6rio para 0 atendimento ao objeto da 1icita~ao,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art.
57 da Lei nO8.666, de 1993;

9.1.44. arcar com os onus resultantes de quaisquer a~oes, 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~oes judiciais ou extrajudiciais de terceiros,
que the venham a ser exigidas por for~a da lei, ligadas ao cumprimento do
ajuste firmado;

9.1.45. responsabilizar-se por todas as obriga~oes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas na legisla~ao especifica, cuja inadimplencia
nao transfere responsabilidade it CVM;

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

9.1.4 7. aceitar, nas mesmas condi~oes do ajuste, os acrescimos ou supressoes que se
fizerem no objeto, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor da contrata~ao.

9.1.48. 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 CONTRA TO, os
profissionais alocados pela CONTRA TADA deverao cumprir 0 previsto na
PORTARINCVMlPTE N° 077, de 22 de Setembro de 2010, sob pena de
aplica~ao das san~oes previstas neste CONTRA TO.

9.1.49. Considerando que a promo~ao do desenvolvimento nacional sustentav~l e
atualmente urn dos tres pilares das licita~oes publicas, ao lade da observancia
do principio constitucional da isonomia e da sele~ao da proposta mais
vantajosa para a Administra~ao (artigo 3° da Lei n° 8.666/93, na reda~ao dada
pela Lei n° 12.349/2010) e nos termos da Instru~ao Normativa SLTI/MP n° 1,
de 19/01/2010, a CONTRATADA devera adotar as seguintes providencias:

a) Realizar a separa~ao dos residuos reciclaveis descartados pela CVM, na
fonte geradora, e a coleta seletiva do papel para reciclagem, que serao
destin ados as associa~oes e cooperativas dos catadores de materiais
reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de 3/11/95, e do Decreto nO
5.940/2006, ou outra forma de destina~ao adequada, quando for 0 caso;

a.1) os residuos s6lidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser
acondicionados adequadamente e de forma diferenciada, para fins de
disponibiliza~ao it coleta seletiva.

b) otimizar a utiliza~ao de recursos e a redu~ao de desperrncios e de polui~ao,
atraves das seguintes medidas, dentre outras:

b.1) racionalizar 0 consumo de energia (especialmente eletrica) e adotar
medidas para evitar 0 desperdicio de agua tratada;
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b.2) treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas pnlticas de
redw;:aode desperdicios e polui~ao.

c) respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associa~ao
Brasileira de Normas Tecnicas sobre residuos solidos.

10.1 Cabeni it CVM, sem prejuizo das demais disposi~5es insertas no Termo de Referencia,
Anexo I do Edital do Pregao Eletronico n.o 1/2015:

10."1.1. Proporcionar todas as condi~5es para que a CONTRA TADA possa
desempenhar seus servi~os de acordo com as determina~5es deste
CONTRATO;

10.1.2. Exigir 0 curnprimento de todas as obriga~5es assurnidas 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 eventual mente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos it 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 it CONTRATADA 0 valor resultante da presta~ao do serV1~O,nos
termos deste CONTRATO;

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. nao praticar atos de ingerencia na administra~ao da CONTRA TADA, tais
como:

a) exercer 0 poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA,
devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela
indicados, exceto quando 0 objeto da contrata~ao previr 0 atendimento
direto, tais como nos servi~os de recep~ao e apoio ao usuario;

b) direcionar a contrata~ao de pessmis para trabalhar na CONTRA TADA;

c) promover ou aceitar 0 desvio de fun~5es dos trabalhadores da
CONTRA TADA, mediante a utiliza~ao destes em atividades distintas
daquelas previstas no objeto da contrata~ao e em rela~ao it fun~ao
especifica para a qual 0 trabalhador foi contratado; e
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d) considerar. os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores
eventuais da propria CVM, especialmente, para efeito de concessao de
dianas e passagens.

10.2 A CVM nao respondeni por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA
com terceiros, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrencia de ato
da CONTRA TADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

11.1 A. fiscaliza'rao do cumprimento das obriga'roes contratuais sera exercida pelo(a)
Gestor(a) do CONTRATO e pelo(s) Fiscal(ais) Substituto(s) a serem designados, por
meio de Portaria, pela Superintendencia Adrninistrativo-Financeira (SAD).

11.2 Aos servidores responsaveis pela fiscaliza'rao competira acompanhar, fiscalizar, conferir.
e avaliar a execu'rao dos servi'ros, bem como dirirnir e desembara'rar quaisquer duvidas
e pendencias que surgirem, deterrninando medidas necessanas a regulariza'rao das
faltas, falhas, problemas ou defeitos observados no curso do CONTRATO, e de tudo
dar ciencia diretamente a CONTRATADA, conforrne artigo 67 da Lei n.o 8.666/1993, e
suas altera'roes. Para 0 caso de impedimento de qualquer dos servidores indicados a
fun'rao de Fiscaliza'rao, serao designados, por meio de Portaria, pela Superintendencia
Administrativo-Financeira (SAD), novos servidores para as fun'roes de Fiscaliza'rao.

11.3 A execu'rao do CONTRATO sera avaliada e fiscalizada por meio de instrumentos de
controle que compreendam a mensura'rao, entre outros, dos seguintes aspectos:

11.3.1. Os resultados alcan'rados em rela'rao ao contratado, com a verifica'rao cos
criterios abaixo definidos;

11.3.2. Os recursos humanos empregados, em fun'rao da quantidade e da forma'rao
profissional exigidos;

11.3.3. A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

11.3.4. A adequa'rao dos servi'ros prestados a rotina de execu'rao estabelecida;

11.3.5.0 cumprimento das demais obriga'roes decorrentes do CONTRA TO; e

11.3.6. A satisfa'rao do publico usuano.

11.4 Os servi'ros de Artifice de Manuten'rao e de Meio Oficial serao avaliados, considerando-
se:

11.4.1. A correta, eficaz e eficiente realiza'rao, pelo funcionario, das atividades inerentes
ao posto;

11.4.2. 0 cumprimento da carga-horana contratada para 0 posto;

11.4.3. A cortesia do ocupante do posta no tra-to com todos os envolvidos em sua area
de atua'rao;

11.4.4. A capacidade em contomar situa'roes adversas e 0 cultivo da etica profissional;

11.4.5. A demonstra'rao de rapidez e dinarnica no desenvolvimento de suas atividades; e
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11.4.6. A demonstrayao de competencias pessoais, pelo funcionari0, em especial:
disciplina, cuidado com a aparencia e higiene pessoal.

11.5 Compete ao Gestor indicado pela CVM:

11.5.1. Receber provisoriamente 0 relatorio mensal, verificando sua efetividade;

11.5.2. Dar recebimento definitivo do serviyo realizado, autorizando a emissao de nota
fiscal referente aos serviyos indicados no relatorio analisado.

11.6 As faltas cometidas pela CONTRATADA deverao ser devidamente registradas no
Processo pelo Gestor do CONTRATO. 0 Gestor devera propor ao Ordenador de
Despesas a aplicayao das sanyoes que entender cabiveis para a regularizayao das faltas
cometidas, nos termos do Art. 67, paragrafo 2° e do artigo 87 da Lei n° 8.666/1993.

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

11.8 A CONTRA TADA e responsavel pelos danos causados diretamente a CVM ou a.
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuyoo do CONTRA TO, nao
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizayoo ou 0 acompanhamento por
parte da CVM (art. 70 da Lei n° 8.666/93);

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

12.1 A CONTRATADA devera apresentar garantiano valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do total contratual, que sera liberada de acordo com as condi90es previstas neste
CONTRATO, conforme disposto no art. 56 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.2 A garantia devera ser apresentada no prazo maximo de ate 10 (dez) dias uteis apos a
assinatura do CONTRATO (art. 19, inciso XIX, alinea a, da IN SLTI/MP n° 2/2008)

12.2.1. 0 prazo para apresentayao da garantia podera ser prorrogado por igual periodo
por solicitayao escrita e justificada da CONTRATADA, formal mente aceita
pelaCVM.

A inobservancia do prazo fixado para apresentayao da garantia acarretara a aplica900 de
multa de 0,07% (sete centesimos por cento) do valor do CONTRA TO por dia de atraso,
observado 0 maximo de 2% (dois por cento).

o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a CVM a promover a rescisao do
CONTRA TO por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispoem os incisos I e II do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993.

A garantia deve ser apresentada em uma das seguintes modalidades, conforme opyao da
CONTRA TADA:

12.5.1. cau9ao em dinheiro ou titulos da divida federal;

12.5.2. seguro-garantia; ou

12.5.3. fian9a bancaria.
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12.6 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger 0

periodo de vigencia da execu~ao do CONTRATO e mais 3 (tres) meses apos 0 termino
da vigencia contratual.

12.7 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, 0 pagamento de:

12.7.1. prejuizo advindo do nao cumprimento do objeto do CONTRATO e do nao
adimplemento das demais obriga~oes nele previstas;

12.7.2. prejuizos causados it CVM ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante
a execu~ao do CONTRATO;

12.7.3. multas moratorias e punitivas aplicadas pela CVM it CONTRATADA;

12..7.4. obriga~oes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, nao
adimplidas pela CONTRA TADA.

12.8 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados nos subitens do item 12.7.

12.9 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CVM, na Caixa Economica
Federal, com corre~ao monetaria, para os fins especificos a que se destina, sendo 0

recibo de deposito 0 tinico meio habil de comprova~ao desta exigencia.

12.10 Se 0 valor da garantia for utilizado total ou parcial mente em pagamento de qualquer
obriga~ao, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposiyao no prazo
maximo de 2 (dois) dias uteis, contados da data em que for notificada, salvo na hipotese
de comprovada inviabilidade de cumprir tal prazo, mediante justificativa apresentada
por escrito e aceita pelo Gestor do CONTRA TO.

12.11 Sera considerada extinta a garantia:

12.11.1. com a devolu~ao da apolice, carta fian~a ou autoriza~ao para 0 levantamento
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declara~ao da CVM, mediante termo circunstanciado, de que a
CONTRA TADA cumpriu todas as clausulas do CONTRA TO;

12.11.2. no prazo de 90 (noventa) dias apos 0 termino da vigencia, podendo ser
estendido pela CVM em caso de ocorrencia de sinistro.

12.12 A CVM nao executara a garantia unicamente nas seguintes hipoteses:

12.12.1. caso fortuito ou for~a maior;

12.12.2. altera~ao, sem previa anuencia da seguradora ou do fiador, das obriga~oes
contratuais;

12.12.3. descumprimento das obriga~es pela CONTRATADA decorrente de atos ou
fatos da Administra~ao;

12.12.4. pratica de atos ilicitos dolosos por servidores da CVM.

12.13 A execu~ao completa do CONTRA TO so' acontecera quando a CONTRA TADA
comprovar 0 pagamento de todas as obrigayoes trabalhistas referentes it mao de obra
utilizada, incluindo as verbas rescisorias trabalhistas decorrentes da contratayao.

12.14 Caso 0 pagamento de que trata 0 item 12.13 nao ocorra ate 0 fim do segundo mes apos 0

encerramento da vigencia contratual, a garantia sera utilizada para 0 pagamento das
verbas trabalhistas diretamente pela CVM.
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12.15 0 garantidor nao e parte para figurar em processo administrativo instaurado pela CVM
com 0 objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san~oes it CONTRATADA.

12.16 A CONTRATADA, no momenta da assinatura do CONTRATO, autoriza a CVM a
reter, a qualquer tempo, a garantia na forma prevista na cItmsula 12.14.

13.1 Comete infra~ao administrativa nos termos da Lei nO8.666, de 1993 e da Lei n° 10.520,
de 2002, a CONTRA TADA que:

13."1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obriga~es assumidas em
decorrencia da contrata~ao;

13.1.2. ensejar 0 retardamento da execu~ao do objeto;

13.1.3. fraudar na execu~ao do CONTRATO;

13.1.4. comportar-se de modo inid6neo;

13.1.5. cometer fraude fiscal;

13.1.6. nao mantiver a proposta.

13.2 A CONTRATADA, ao cometer qualquer das infra~oes discriminadas no subitem
acima, ficani sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
san~oes:

13.2.1. advertt~ncia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretem
prejuizos significativos para a CVM;

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

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

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

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

13.2.6. 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 propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRA TADA ressarcir a
CVM pelos prejuizos causados;

13.3 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.

13.4 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;
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13.5 Tambem fica sujeita as penalidades do art. 87, ill e IV da Lei n° 8.666, de 1993, a
CONTRATADA que:

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

13.5.2. tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitayiio;

13.5.3. demonstre nao possuir idoneidade para contratar com a Administrayao em
virtude de atos ilicitos praticados.

13.6 A aplicayiio de qualquer das sanyoes previstas realizar-se-a em processo administrativo
que assegurara 0 contraditerio e a ampla defesa a CONTRA TADA, observando-se 0

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

13.7 A aplicayao das sanyoes previstas neste instrumento, que ocorrera apes regular processo
administrativo, nao impede que a CVM rescinda unilateral mente 0 CONTRA TO e
aplique outras sanyoes regulamentares (artigo 86, §l.0 da Lei n° 8.666/1993). .

13.8 Sera facultada a CONTRATADA a apresentayao de defesa previa no prazo de 5 (cinco)
dias, apes a notificayao, para as penalidades: advertencia, multa, suspensao e
impedimento e de 10 (dez) dias para a penalidade declarayiio de inidoneidade.

13.9 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 Jnformativo dos creditos nao quitados do setor publico federal (CADIN),
consoante legislayao especifica sobre a materia, sendo executada segundo a Lei nO
6.830/1980.

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

13.11 Nao serao aplicadas simultaneamente, para a mesma ayiio ou omissao, sanyoes e glosas.

13.12 As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

14.1 A inexecuyiio parcial ou total do CONTRA TO enseja a sua rescisiio, conforme disposto
nos artigos 77 a 80 da Lei nO8.666/93.

14.2 A rescisao do CONTRATO podera ser:

I - deterrninada por ato unilateral e escrito da CVM, nos casos enumerados nos incisos I
a XII, XVII e XVill, 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

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

Os casos de rescisao contratual seriio formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado 0 contraditerio e a ampla defesa (art. 78, § linico da Lei n° 8.666/1993).
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14.4 Caracteriza-se como falta grave, compreendida como falha na execuylio do
CONTRA TO, 0 nlio recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuiyoes
sociais previdenciarias, bem como 0 nao pagamento do salirio, do vale-transporte e do
auxilio alimentayao, que poderi dar ensejo it recislio do CONTRATO, sem prejuizo da
aplicayao de sanylio pecuniaria e da declarayao de impedimento para licitar e contratar
com a Uniao, nos termos do art. 7' da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 (art. 19,
inciso XXVI, da IN SLTI/MP nO2/2008).

a) caucionar ou utilizar este CONTRA TO para qualquer operayao financeira;

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

c) interromper unilateralmente 0 serviyo sob alegayao de inadimplemento por parte da
CVM;

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

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

15.3 A CVM nao se vincula as disposiyoes contidas em Acordos e Convenyoes Coletivas
que nao tratem de materia trabalhista, tais como as que estabeleyam valores ou indices
obrigatorios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de preyos para os
insumos relacionados ao exercicio da atividade (art. 13, da Instruyao Normativa
SLTI/MP nO2/2008).

15.4 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 n°
8.666/93).

15.5 Os casos omissos serlio decididos pela Gerencia de LicitayOes e Contratos, it luz da
legislaylio vigente, ouvida a Procuradoria Juridica da CVM.
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E, por estarem de comurn acordo com todas as Cl<iusul~, fir.mam 0 presente instrumento
contratual, em 02(duas) vias de igual teor e forma, para urn so efelto.

Rio de Janeiro, [),t de

) . ~~~-W-l.~ _-"'--"_~ __ ~~"""'''''''''_~ _
Tani Cristina Lopes Ribeiro

PelaCVM
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