
CVM Comissao de Valores Mobiliarios

Protegendo quem investe no futuro do Brosil

CONTRATO DE PRESTAC;Ao DE SERVIC;O DE
AGENTE DE INTEGRAC;AO QUE ENTRE SI
FAZEM A CVM - COMISSAO DE VALORES
MOBILIARIOS E 0 lEGE INSTITUTO
BRASILEIRO DE EDUCA<;AO
PROFISSIONAL - ME.

A CVM - Comissao de VaIores Mobilhirios, 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 nO29.507.878/0001-08, neste ato representada, com
base. na delega9ao de competencia conferida pela PortarialCVM/PTE/no 108, de 0 I de novembro
de 2011, pela Superintendente Administrativo-Financeiro, Sra. Tania Cristina Lopes Ribeiro,
doravante denominada CVM, e 0 lEGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCA<;AO
PROFISSIONAL - ME, estabelecido it Rua Antonio Chemin, nO117, Sao Gabriel, Colombo-
PR, inscrito no CNPJ sob 0 n.o 79.990.693/0001-67, doravante designada CONTRATADA,
neste ato representada pelo Sr. Marcelo Fernandes de Abreu e Silva, portador do CPF n.o
878.014.189-72, tern justo e acordado 0 presente contrato, 0 qual se regera pela Lei n° 8.666, de
21/6/1 993 e suas altera90es posteriores, pelas Instru90es Normativas SLTIIMPOG n.° 2/2010 e
n.o 2/2008, e pelas c1ausulas e condi90es a seguir especificadas e do qual ficam fazendo parte
para todos os efeitos de direito, como se aqui transcritos fossem, os seguintes documentos:

a) Processo de Compras n.O RJ-2015-7278 - Edital de Pregao nO 14/2015 e seus
anexos;

b) PropostadaCONTRATADA, emitidaem 05/10/2015;

c) Nota de Empenho - 2015NE801 068.

1.1- 0 presente Instrumento tern por objeto a contrata9ao de empresa especializada para a
presta9ao de servi90s de Agente de Integra9ao, visando ao preenchimento de
oportunidades de estagio no ambito da Sede, no Rio de Janeiro/RJ, e da Regional da
Comissao de Valores Mobiliarios - CVM, em Sao Paulo/SP, conforme condi90es
quantidades e exigencias estabelecidas no Edital do Pregao Eletronico n.o 14/2015 e em
seus anexos.

1.2- As atividades de estagio serao realizadas nos seguintes endere90s:

1.2-1. Rio de Janeiro - Rua Sete de Setembro, n.o III - ~.o, 3.°, 5.°, 6.°, 23.° e 26.° ao
34.° Andares - Centro, Rio de Janeiro/RJ;

1.2-2. Sao Paulo - Rua Cincinato Braga, n.o 340 - 2.°,3.° e 4.° andares - Edificio Delta
Plaza.
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CONTRATO CVM N.o 15/2015

Chiusula Segunda - DA DESTINA<;:AO OR<;:AMENTARIA

2.1- As despesas para atender a este CONTRA TO estao programadas em dotayao
oryamentaria propria, prevista no oryamento da Uniao para 0 exercicio de 2016, na
classificayao abaixo:

Fonte: 0174
Programas de Trabalho: 04.122.2110.2000.0001
Elemento de Despesa: 339039

3.1- As especificayoes tecnicas, orientayoes e demais exigencias para prestayao dos serviyos
estao descritas no Edital do Pregao n.o 14/2015 e em seus anexos, os quais,
independentemente de transcriyao, constituem parte integrante e complementar deste
Instrumento.

3.2- A execuyao dos serviyos devera ser iniciada apos a assinatura do CONTRATO,
mediante solicitayao formalizada pela CVM.

3.2-1. A CONTRA TADA fica obrigada a fomecer condiyoes para migrayao dos
estudantes atendidos pelo agente de integra<;ao atual e a elaborar os Termos de
Compromisso de Estagio dos estagiarios que serao migrados, ate 0 dia
03/12/2015, os quais so terao vigencia a partir de 0110112016, mediante entrega
com 10 dias de antecedencia de toda a documenta<;ao necessaria, pela CVM;

3.2-2. Os serviyos prestados pela CONTRA TADA no periodo de migrayao
compreendido entre a assinatura deste CONTRA TO e 0 dia 31 de dezembro de
2015, nao serao remunerados.

3.3- Para efeito desta contrata<;ao, estao definidas 189 (cento e oitenta e nove) vagas para
distribui<;ao nos endere<;os citados na clausula primeira, sendo que os pagamentos
devidos a CONTRAT ADA dependerao do quantitativa de estagiarios efetivamente
demandados e alocados na CVM.

3.4- Para fins de recebimento definitivo da presta<;ao dos serviyos, a CONTRATADA devera
enviar mensalmente, a partir da data final do periodo de adimplemento da parcela a que
se referir, aos cuidados do Fiscal do Contrato, uma planilha contemplando 0

detalhamento dos servi<;os prestados no mes de referencia, contendo no minimo a rela<;ao
nominal, em ordem alfabetica, dos estagiarios.

3.5- 0 recebimento definitivo da prestayao dos servi<;os sera efetuado mensalmente pelo
Fiscal do Contrato mediante termo circunstanciado, no prazo de ate 5 (cinco) dias tlteis
contados da data do recebimento, pela CVM, da planilha descritiva dos servi<;os
prestados no mes de referencia, com a consequente verifica<;ao da qualidade e quantidade
do servi<;o executado e concomitante autoriza<;ao para emissao da Nota Fiscal, dando
ciencia ao representante da CONTRATADA.

3.6- Na hipotese de a verificayao a que se refere 0 item anterior nao ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se 0 recebimento definitivo no
dia do esgotamento do prazo.
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3.7- 0 recebimento definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA
pelos prejufzos resultantes da incorreta execuyao do contrato.

3.8- Esta dispensado 0 recebimento provis6rio, nos termos do artigo 74 da Lei n.O8.666/1993.

3.9- Os serviyos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificayoes constantes deste Contrato e da Proposta da CONTRA TADA, devendo ser
corrigidos/refeitos/substitufdos no prazo fixado pelo Fiscal do Contrato, as custas da
CONTRATADA, sem prejufzo da aplicayao de penalidades.

4.1- . A CVM pagara a CONTRA TADA, pelos serviyos efetivamente prestados, 0 valor
mensal por estagiario de R$ 14,68 (quatorze reais e sessenta e oito centavos), perfazendo
urn total anual de R$ 33.294,24 (trinta e tres mil duzentos e noventa e quatro reais e vinte
e quatro centavos), caso sejam preenchidas as 189 vagas definidas na Clausula 3.3 do
presente Contrato.

4.2- Nos valores acima estao inclufdas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execuyao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administrayao,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratayao.

4.3- 0 valor total anual e meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a
CONTRA TADA dependerao do quantitativo de estaghlrios efetivamente
demandados e alocados na CVM.

5.1- Os preyos pactuados serao fixos e irreaj ustaveis por urn perfodo de 12 (doze) mese~ ap6s
a data de emissao da proposta da CONTRATADA, quando entao poderao ser
promovidas suas correyoes de acordo com a variayao do Indice Nacional de Preyos ao
Consumidor Amplo (lPCA), em funyao da nao existencia de Indice especffico ou setorial
aplicavel ao objeto, conforme permissivo contido no artigo 2.° da Lei n.o 10.192/2001
(Ac6rdao TCU n.o 114/2013 Plenario e Parecer n.o
4/2013/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU).

5.2- Para 0 calculo do preyO final reajustado, sera utilizada a seguinte f6rmula:

V1=Vo X (~) ,onde:

IO - valor do fndice correspondente a data base da proposta;

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

VO - preyo original do serviyo, na data base (valor a ser reajustado);

VI - preyO final do serviyo ja reajustado.
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5.3- Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno minimo de urn ana sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

5.4- Por ocasHio da prorrogayao ou do termino da vigencia contratual, a CONTRATADA
devera ressalvar/resguardar 0 direito de reajuste, sob pena de preclusao logica (Acordao
TCU n.o 1.828/2008 - Plenario).

5.5- Caso 0 indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nao possa mais ser utilizado, sera adotado em substituiyao 0 que vier a ser determinado
pela legislayao entao em vigor.

5.6- Na ausencia de previsao legal quanta ao indice substituto, as partes elegerao novo indice
oficial, para reajustamento do preyO do valor remanescente.

6.1- As Notas Fiscais referentes aos serviyos demandados e efetivamente executados deverao
ser apresentadas pela CONTRA TADA, em meio fisico e aos cuidados do Fiscal do
Contrato, no Setor de Protocolo da CVM, situado na Rua Sete de Setembro, III - 2°
andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20.050-901.

6.1-1. As Notas Fiscais deverao conter, no minimo, a descriyao sucinta dos serviyos
prestados e os preyos unitarios e totais.

6.1-2. As Notas Fiscais somente deverao ser encaminhadas para pagamento apos a
emissao dos respectivos Termos de Recebimento Definitivo e as devidas
autorizay6es pelo Fiscal do Contrato.

6.2- Cabera ao Fiscal do Contrato, no prazo de 3 (tres) dias uteis a partir do recebimento da
Nota Fiscal, atestar a prestayao dos serviyos, verificando 0 cumprimento pela
CONTRATADA de todas as condiy6es pactuadas, inclusive qu~nto ao preyO cobrado.
Ato continuo, liberara a referida Nota Fiscal para a Gerencia de Contabilidade e Finanyas
(GAF), a fim de ser providenciada a liquidayao e 0 pagamento.

6.3- 0 pagamento somente sera autorizado depois de efetuado 0 "atesto" pelo servidor
competente, condicionado este ato a verificayao da conformidade da Nota Fiscal
apresentada em relayao aos serviyos efetivamente prestados, e sera efetuado em urn prazo
maximo de 15 (quinze) dias apos 0 recebimento do documento fiscal, mediante deposito
na conta-corrente da CONTRA TADA.

6.3-1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem 0 limite
de que trata 0 inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, serao efetuados no prazo
de ate 5 (cinco) dias uteis, contados da data da apresentayao da Nota Fiscal, nos
termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.

6.4- Os titulos deverao permanecer em carte ira, nao senao admitidos pela CVM
caucionamento ou cobranya bancaria, situayao em que a CONTRA TADA ficara sujeita
as sany6es, ajuizo da CVM, previstas neste CONTRATO.

6.5- A CVM podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizay6es devidas pela CONTRATADA (art. 86, § 3° da Lei nO8.666/93 c/c art. 9° da
Lei nO10.520, de 17/07/02 e suas alteray6es posteriores).
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6.6- Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstiincia que impeya a liquidayao da despesa, como
pOl' exemplo, obrigayao financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimplencia, aquela sera devolvida pelo Fiscal do Contrato 11 CONTRATADA e 0
pagamento ficara sobrestado ate que esta providencie as medidas saneadoras. Nesta
hip6tese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a ap6s a reapresentayao do documento fiscal
devidamente regularizado, nao acarretando qualquer onus para a CVM.

6.7- Sendo identificada cobranya indevida ap6s 0 pagamento da Nota Fiscal, os fatos serao
inform ados 11 CONTRAT ADA para que seja feita glosa do valor correspondente no
pr6ximo documento de cobranya.

6.8- A criterio da CVM, poderao ser utilizados os creditos existentes em favor da
CONTRAT ADA para compensar quaisquer possiveis despesas resultantes de multas,
indenizayoes, inadimplencias contratuais e/ou outras de responsabilidade desta ultima.

6.9- Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instruyao Normativa SLTIIMPOG nO02, de 2008, sera
efetuada a retenyao ou glosa no pagamento, proporcional 11 irregularidade verificada, sem
prejuizo das sanyoes cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:

6.9-1. nao produziu os resultados acordados;

6.9-2. deixou de executar as atividades contratadas, ou nao as executou com a qualidade
minima exigida;

6.9-3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a eXeCUy30do
serviyo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior 11 demandada.

6.10- A cada pagamento ao fornecedor a Adm inistray30 realizara consulta ao SICAF para
verificar a manutenyao das condiyoes de habilitayao.

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

6.11-1.0 prazo deste item podera ser prorrogado uma vez, pOI'igual periodo, a criterio da
Administrayao;

6.11-2. Nao havendo regularizayao ou sendo a defesa considerada improcedente, a
Administrayao devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizayao da
regularidade fiscal quanta 11 inadimplencia do fornecedor, bem como quanta 11
existencia de pagamento a ser efetuado pela Administrayao, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir 0 recebimento de seus
creditos;

6.11-3. Persistindo a irregularidade, a Administrayao adotara as medidas necessarias 11
rescis30 dos contratos em execuyao, nos autos dos processos administrativos
correspondentes, assegurada 11 contratada a ampla defesa.

6.12- Havendo a efetiva eXeCUy30do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, ate
que se decida pela rescisao contratual, caso a CONTRA TADA nao regularize sua
situayao junto ao SICAF.

6.13- Somente pOI'motivo de economicidade, seguranya nacional ou outro interesse publico de
alta releviincia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
CVM, nao sera rescindido 0 contrato em execuyao com empresa inadimplente no SICAF.

6.14- Quando do pagamento, sera efetuada a retenyao tributaria prevista na legislayao aplicavel.
5
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6.14-1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n.o 123/2006, nao sofreni a retenyao tributaria quanto aos impostos
e contribuiyoes abrangidos por aquele regime. No entanto, 0 pagamento ficara
condicionado it apresentayao de comprovayao, por meio de documento oficial, de
que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

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

6.16- Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRAT ADA 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
aplicayao da seguinte formula:

6
/ = _1_ ~ / = tOO ~ / = 0,00016438

365 365

6.17- Nao serao considerados os atrasos no pagamento pela CVM decorrentes de caso ~ortuito
ou forya maior, nos casos caracterizados como fato do principe (a9QOsuperior do Estado,
unilateral e irnprevista, que irnpossibilita 0 curnprirnento, ao rnenos ternporario, de urn ou
de todos os deveres contratuais).

7.1- 0 periodo de vigencia deste CONTRATO sera de 12 (doze) meses contados a partir do
dia 01/01/2016, podendo ser prorrogado ate 0 limite de 60 (sessenta) meses, desde que
haja autorizayao formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos
(art. 57, inciso II, da Lei n.o 8.666/1993 c/c art. 30-A, § 1°, dll IN SLTI/MP nO2/2008).

7.1-1. os serviyos tenham sido prestados regularmente;

7.1-2.

7.1-3.

7.1-4.

a CVM mantenha interesse na realizayao do serviyo objeto deste CONTRA TO;

o valor deste CONTRA TO permaneya economicamente vantajoso para a CVM;

a CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogayao.

6
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8.1- Cabeni a CONTRA TADA, sem prejuizo das demais obriga~oes e responsabilidades
insertas no Termo de Referencia, Anexo I do Edital do Pregao Eletronico n.o 14/2015,
e daquelas resultantes da Lei n.o 8.666/1993:

8.1-1. relatar a CVM toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestac;ao
dos servic;os;

8.1-2. prestar todos os esclarecimentos que Ihe forem solicitados pela CVM, atendendo
prontamente a quaisquer reclamac;oes;

.8.1-3. manter durante toda a vigencia do contrato, em compatibilidade com as
obrigac;oes assumidas, todas as condic;oes de habilitac;ao e qualificac;ao exigidas
na licitac;ao;

8.1-4. guardar sigilo sobre todas as informac;oes obtidas em decorrencia do.
cumprimento do contrato;

8.1-5. nao transferir a terceiros as obrigac;oes assumidas, por qualquer forma e nem
mesmo parcial mente, bem como subcontratar a prestac;ao dos servic;os a que
esta obrigada;

8.1-6. indicar representantes, pertencentes aos seus proprios quadros, fomecendo
nomes e formas de contato, para manter contato com a CVM objetivando 0

esclarecimento de duvidas relacionadas aos servic;os contratados;

8.1-7. providenciar a disponibilizac;ao dos estagiarios, conforme demanda e sem onus
para a CVM, nos prazos e condic;oes dispostas no Termo de Referencia, Anexo I
do Edital do Pregao Eletronico n.o 14/2015;

8.1-8. manter, nas cidades do Rio de Janeiro e Sao Paulo, sede, ou representac;ao
propria ou por meio de terceiros conveniados ou vinculados habeis a prestarem
servic;os de Agente de lntegrac;ao, principal mente os de recrutamento, seJe'c;ao
por meio de aplicac;ao de prova presencial e elaborac;ao de Termos de
Compromisso de Estagio e aditivos;

8.1-9. informar aos responsaveis pela fiscalizac;ao do contrato, na CVM, sempre que
houver alterac;oes nos locais de aplicac;ao das provas presenciais;

8.1-10. permitir, a qualquer momento, a realizac;ao de vistorias, pela CYM, nos locais
indicados para atendimento e aplicac;ao de provas presenciais, modo a conferir 0

cumprimento desta obrigac;ao, sob pena de aplicac;ao das sanc;oes previstas em
contrato.

8.1-11. encam inhar candidatos, em numero de 3 (tres), para preenchimento das
oportunidades de estagio, conforme perfil definido pela contratante, observado 0

prazo maximo de 4 (quatro) dias contados da solicitac;ao da CVM;

8.1-12. manter urn cadastro de candidatos a estagio adequado para atender as demandas
da CVM, continuamente atualizado;,

8.1-13. providenciar 0 recrutamento e a etapa inicial de selec;ao dos estudantes, que
consistira na aplicac;ao, em suas dependencias, de provas elaboradas pela GAH;

7
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8.1-14. verificar e garantir 0 cumprimento pelo estudante de todos os requisitos
previstosna legislayao pertinente, comunicando a CVM qualquer novidade ou
irregularidade que venha a ocorrer na situayao escolar do estudante e que
implique na cessayao do estagio;

8.1-15. ministrar as seguintes palestras, semestralmente, nas dependencias da CVM no
Rio de Janeiro e em Sao Paulo, conforme plano encaminhado pela
CONTRA TADA no primeiro mes de cada semestre e previamente aprovado
pelaCVM:

8.1-15.1. tres (3) palestras aos estudantes acerca de temas relevantes para 0

mercado de trabalho, tais como empregabilidade, carreira, inteligencia
interpessoal, cultura organizacional, dentre outros; e

8.1-16. responder pelos danos causados diretamente a contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execuyao dos serviyos, nao excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizayao ou 0 acompanhamento pela
CVM;

8.1-17. reparar, cornglr, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas (sem
quaisquer onus para a CVM), no total ou em parte, 0 objeto contratado em que
forem verificados vicios, defeitos ou incorreyoes resultantes da execuyao ou de
materiais empregados (art.69 da Lei nO8.666/93);

8.1-18. responsabilizar-se por todas as obrigayoes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas na legislayao especffica, cuja inadimplencia nao
transfere responsabilidade a CVM;

8.1-19. arcar com 0 onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementa-los, caso 0 previsto
inicialmente em sua proposta nao seja satisfat6rio para 0 atendimento ao objeto
da licitayao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §
I° do art. 57 da Lei nO8.666, de 1993;

8.1-20. estabelecer mecanismos de acompanhamento, controle e avaliayao do programa
de Estagio;

8.1-21. observar a prioridade de encaminhamento de estudantes de nivel superior
contemplados pelo programa Universidade para Todos - ProUni e Programa de
Financiamento Estudantil- FIES;

8.1-22. encaminhar estudantes Portadores de Necessidades Especiais para fins de
cumprimento da reserva de vagas (10%) previstas na legislayao;

8.1-23. informar a CVM sobre exigencias especfficas dos conselhos fiscalizadores de
profissao quanto a supervisao de estagio;

8.1-24. informar aos estagiarios sobre os documentos e providencias necessanas para
efetivayao do Termo de Compromisso de Estagio - tCE, sabre as regras a serem
observadas durante 0 estagio e sobre a finalidade e funcionamento do Seguro
Contra Acidentes Pessoais;

8.1-25. informar a CVM imediatamente sobre qualquer alterayao na situayao academica
do estudante que tenha impacto na realizayao do estagio, em especial sobre a
interrupyao do curso na instituiyao de ensino a que pertenya;
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8.1-26. providenciar a contrata<;:ao de Seguro Contra Acidentes Pessoais em favor dos
estagiarios· e informar 0 numero da ap6lice e 0 nome da companhia seguradora
no contrato de presta<;:aode servi<;:os,bem como garantir ao segurado ou seus
beneficiarios 0 pagamento do capital segurado em favor do contratado, caso
venha a oearrer morte acidental ou a invalidez por acidente;

8.1-27. fomecer condi<;:oespara migra<;:aopara 0 novo agente de integra<;:ao,nos prazos
fixados pela CVM;

8.1-28. Aceitar eventuais recusas, por parte e a criterio da CYM, de pessoas
selecionadas, caso estas pessoas nao preencham os requisitos necessarios a
presta<;:aodos servi<;:osde maneira satisfat6ria;

8.1-29. aceitar, nas mesmas condi<;:oesdo ajuste, os acrescimos ou supressoes que se
fizerem no objeto, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor da contrata<;:ao.

8.1-30. Acompanhar durante a vigencia do contrato, na contrata<;:ao e prorroga<;:ao, a
regulariza<;:ao da situa<;:ao escolar do estagiario, no tocante a matrfcula e
frequencia, a fim de evitar sele<;:aode candidatos que nao estejam efetivamente
matriculados e frequentando regularmente 0 curso; .

8.1-31. Manter a institui<;:aode ensino informada da interrup<;:aoe conclusao do estagio;

8.1-32. quando houver a eventual ou efetiva utiliza<;:aode recursos de informatica da
CVM durante a presta<;:aode servi<;:osque sao objeto deste CONTRA TO, os
profissionais alocados pela CONTRA TADA deverao cumprir 0 previsto na
PORTARIAICYM/PTE N° 077, de 22 de Setembro de 2010, sob pena de
aplica<;:aodas san<;:oesprevistas neste CONTRA TO.

9.1- Cabera a CVM, sem prejuizo das demais disposi<;:oes insertas no Termo de Referencia,
Anexo I do Edital do Pregao Eletronico n.o 14/2015:

9.1-9. proporcionar todas as condi<;:oes para que a CONTRATADA possa
desempenhar seus servi<;:os de acordo com as determina<;:oes deste
CONTRATO;

9.1-10. exigir 0 cumprimento de todas as obriga<;:oesassumidas pela CONTRATADA;

9.1-11. exercer 0 acompanhamento e a fiscaliza<;:ao dos servi<;:os, por servidor
especialmente designado, anotando em registro pr6prio as falhas detectadas,
indicando dia, mes e ano, e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providencias cabiveis;

9.1-12. notificar a CONTRA TADA por escrito da ocorrenci~ de eventuais imperfei<;:oes
no curso da execu<;:aodos servi<;:os,fixando prazo para a sua corre<;:ao;

9.1-13. pagar a CONTRAT ADA 0 valor resultante da presta<;:aodo servi<;:o,no prazo e
condi<;:oesestabelecidas neste CONTRA TO;

9.1-14. zelar para que, durante toda a vig~ncia do CONTRA TO, sejam mantidas, em
compatibilidade com as obriga<;:oesassumidas pela CONTRATADA, todas as
condi<;:oesde habilita<;:aoe qualifica<;:aoexigidas na licita<;:ao;
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9.1-15. efetuar as retenyoes tributarias devidas sobre 0 valor da Fatura fornecida pela
CONTRATADA.

9.2- A CVM nao respondera 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.

10.1- A fiscalizayao do cumprimento das obrigayoes contratuais sera exercida pelo titular da
Gerencia de Recursos Humanos, denominado doravante Fiscal do Contrato, oevidamente
·credenciado pela Superintendencia Administrativo-Financeira da CVM (SAD), ao qual
competira acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execuyao dos serviyos, bem como
dirimir e desembarayar quaisquer duvidas e pendencias que surgirem, determinando
medidas necessarias a regularizayao das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados
no curso do Contrato, e de tudo dara ciencia diretamente a CONTRATADA, conforme'
Art. 67, paragrafo 1°da lei nO8.666/93.

10.2- Para 0 caso de impedimento do servidor indicado para a funyao de Fiscal, sera designado
pela Superintendencia Administrativo-Financeira (SAD) urn novo servidor como Fiscal
Substituto.

10.3- As faltas cometidas pela CONTRA TADA deverao ser devidamente registradas no
Processo pelo Fiscal do Contrato, que devera, ainda, propor ao Ordenador de Despesas a
aplicayao das sanyoes que entender cabfveis para a regularizayao das faltas cometidas,
nos termos do art. 67°, paragrafo 2° e do Art. 87 da Lei nO8.666/93.

10.4- A CONTRATADA e responsavel pelos danos causados diretamente a Administrayao ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuyao do contrato, nao excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizayao ou 0 acompanhamento por parte da CVM
(art. 70 da Lei nO8.666/93).

10.5- Cabera a CONTRAT ADA 0 pronto atendimento as exigencias inerentes ao objeto
contratado, feitas pelo Fiscal ou por seu substituto, sem onus para a Administrayao;

10.6- 0 Fiscal do Contrato realizara 0 controle de assiduidade (frequencia e pontualidade) dos
estagiarios;

10.7- As ocorrencias nao sanadas no tempo adequado pela CONTRA TADA e que ultrapassem
a competencia do Fiscal do Contrato deverao ser comunicadas por este, em tempo habil,
a Superintendencia Administrativo-Financeira (SAD), para adoyao das medidas cabfveis;

10.8- A fiscalizayao nao aceitara, sob nenhum pretexto, a transferencia de qualquer
responsabilidade da CONTRA TADA para outras entidades;

10.9- A CVM se reserva 0 direito de rejeitar, no todo ou em parte, 0 serviyo prestado em
desacordo com 0 Contrato (art. 76 da Lei nO8.666/93).
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11.1- Comete infra~ao administrativa nos termos da Lei n.o 8.666, de 1993 e da Lei n.o 10.520,
de 2002, a CONTRATADA que:

11.1-9. inexecutar total ou parcial mente qualquer das obriga~5es assumidas em
decorrencia da contrata~ao;

11.1-10. ensejar 0 retardamento da execu~ao do objeto;

11.1-11. fraudar na execu~ao do contrato;

11.1-12. comportar-se de modo inidoneo;

ILl-B. cometer fraude fiscal;

11.1-14. nao mantiver a proposta.

11.2- A Contratada que cometer qualquer das infra~5es discriminadas no subitem acima ficani
sujeita, sem prejulzo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes san~5es:

11.2-9. advertencia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretem
prejulzos significativos para a CVM;

I 1.2-10. multa compensatoria de ate 20% (vinte por cento) sobre 0 valor total do
contrato, no caso de inexecu~ao total do objeto;

11.2-11. em caso de inexecu~ao parcial, a multa compensatoria, no mesmo limite acima,
sera aplicada de forma proporcional a obriga~ao inadimplida;

11.2-12. multa moratoria de 1 % (urn por cento) sobre 0 valor total anual do contrato, por
dia de atraso injustificado para infcio da presta~ao dos servi~os, ate 0 limite de
10 dias, quando podera ser rescindido 0 Contrato (art. 86 da Lei n.o 8.666/1993
c/c art. 9° da Lei 10.520/2002);

11.2-13. multa moratoria de 0,5% (meio por cento) sobre 0 valor total anual do Contrato,
por dia de atraso injustificado no cumprimento dos demais prazos estipulados
neste CONTRATO ou pelo Fiscal do Contrato, ate 0 limite de 20 dias, quando
entao podera ser rescindido 0 Contrato (art. 86 da Lei n.o 8.666/1993 c/c art. 9°
da Lei 10.520/2002);

11.2-14. suspensao de licitar e impedimenta de contratar com a CVM, pelo prazo de ate
do is anos;

11.2-15. impedimento de licitar e contratar com a Uniao com 0 consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de ate cinco anos;

11.2-16. 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 CONTRATADA ressarcir a CVM
pelos prejulzos causados;

11.3- Tambem fica sujeita as penalidades do art. 87, J[J e IV da Lei nO 8.666, de 1993, a
Contratada que:

11.3-9. tenha sofrido condena~ao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;
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11.3-10. tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitayao;

11.3-11. demonstn~ nao possuir idoneidade para contratar com a Administrayao em
virtude de atos ilfcitos praticados.

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

11.5- Em caso de inadimplencia quanto ao pagamento das multas que the forem porventura
aplicadas pela CVM, a CONTRA TADA fica desde ja ciente que estara sujeita it sua
inclusao no Cadastro informativo dos creditos nao quitados do Setor Publico Federal
(CADIN), consoante legislayao especifica sobre a materia, sendo executado segundo a
Lei n° 6380/80. .

11.6- A aplicayao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara 0 contradit6rio e a ampla defesa it CONTRATADA,
observando-se 0 procedimento previsto na Lei n.o 8.666, de 1993, e subsidiariamente a
Lei n.o 9.784, de 1999.

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

11.8- A aplicayao das sanyoes previstas neste instrumento, que ocorrera ap6s regular processo
administrativo, nao impede que a CVM rescinda unilateralmente 0 Contrato e aplique
outras sanyoes regulamentares (artigo 86, §1.° da Lei nO8.666/1993).

12.1- A inexecuyao parcial ou total do contrato enseja a sua rescisao, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei nO8.666/1993;

12.2- A rescisao do Contrato podera ser:

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

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

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

12.3- Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado 0 contradit6rio e a ampla defesa (art. 78, § unico da Lei nO8.666/93).

a) caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operayao financeira;

b) ceder ou transferir a terceiros 0 Contrato e os direitos e obrigayoes dele decorrentes;
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c) interromper unilateralmente 0 serviyo sob alegayao de iJ1adimplemento por parte da
CVM;

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

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

13.3- A CVM podera, a seu criterio exclusivo, de acordo como 0 artigo 65, paragrafo 1°, da Lei
n° 8.666/93, reduzir ou aumentar a quantidade do objeto licitado desde que nao ultrapasse
a 25% (vinte cinco por cento) do valor inicial do contrato.

13.4- Para dirimir as questoes decorrentes deste Contrato fica eleito 0 Foro Federal da cidade
do Rio de Janeiro, renunciando as partes a qualquer outro a que, porventura, tenham ou
possam vir a ter direito, por mais privilegiado que seja (art. 55, § 2° da Lei nO8.666/93).

13.5- Os casos omissos serao decididos pela Gerencia de Licitayoes e Contratos, a luz da
legislayao vigente, ouvida a Procuradoria Jurfdica da CVM.

E, por estarem de comum acordo com todas as Clausulas, firmam 0 presente instrumento
contratual, em 02(duas) vias de igual teor e forma, para urn s6 efeito.

Rio de Janeiro, &".3 de ~

Cristina Lopes Ribeiro

PelaCVM

)
I~
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