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CONTRATO PARA PRESTA<;Ao DE SERVI<;OS
DE LOCA<;Ao DE 20 (VINTE) PURIFICADORES
DE AGUA, QUE ENTRE SI FAZEM A CVM -
COMISSAO DE VALORES MOBILIA-RIOS E
WHIRLPOOL S.A.

A CVM - Comissao de Valores Mobililirios, Autarquia Federal vinculada ao Ministerio da
Fazenda, com sede na Rua Sete de Setembro, III - 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
delegayao de competencia conferida pela Portaria/CVM/PTE/no 108, de 01 de novembro de
2011, pela Superintendente Administrativo-Financeira, Sra. Tania Cristina Lopes Ribeiro,
doravante denominada CVM, e WHIRLPOOL S.A., estabelecida a Avenida das Nayoes
Unidas, 12995, 32° andar, Brooklin Novo, Sao Paulo, inscrita no CNPJ sob 0 n.O
59.105.99910001-86, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.
Daniel Condez Dias, portador do CPF n.o 307.725.178-78, tern justo e acordado 0 prescnte
contrato, 0 qual se regeni pela Lei n° 8.666, de 21/6/1993 e suas alterayoes posteriores, pelas
Instruyoes Normativas SLTIIMPOG n.o 2/20 I0 , n.o 2/2008, n.o 04/20 I0 e pelas c1ausulas e
condiyoes a seguir especificadas e do qual ficam fazendo parte para todos os efeitos de direito,
como se aqui transcritos fossern, os seguintes documentos:

a) Processo de Compras nO RJ -20 15-9899 - Edital de Pregao n° 22/2015 e seus
anexos;

b) Proposta da CONTRATADA, emitida em 12/11/2015;

c) Nota de Empenho - 2015NE801177.

1.1 0 presente CONTRA TO tern por objeto a prestayao de serviyo continuado de locayao de
20 (vinte) purificadores de agua, inc1uindo os serviyos de iristalayao e desinstalayao,
redistribuiyao, manutenyao corretiva e preventiva, troca de peyas, componentes e
acess6rios, materiais utilizados na higienizayao intema do Equipamento, se necessario,
alem de todo 0 material necessario ao regular funcionamento do Equipamento para a

I ,11.1s ....~ ....~ n, I \... ( •• 1 n PI I d\..:. liJ C h) RJ (l 2.00 0 llO H;<I;;:Il1.:1.. f 21 "'~ ~ X(lXh lp \\\\'\\<

'Il;r tiP I Cldl .1H.q':H 1 IJe S:Jl Pau k'ld t II1lIt1:J!lf Brae.). )40~' .1 c 4 .\UI1:11C 'klJ '-is1a S50 Paulo sr (. P II ~ ~, fl ( HrH 11 r 1 ( ) ~.1 il )(Iq

\llpcnnlct l.'nC1<lHc/ Illlal d( nr.J:,1 .\ SC ,. () J'~ HI A hJ ('prpofa:c I lllar:I.IJ.J (enter SA(q.'4G Andar (ha-dLa D! C},P-70 12 900 Br;j~lI II.: t(l ~ ~ r.){Hl "'I II



CVM

Sede da CVM no Rio de Janeiro, conforme condi~oes, quantidades e exigencias
estabelecidas no Edital, no Termo de Referencia e neste CONTRATO.

2.1 As despesas para atender a este CONTRA TO esHio programadas em dota~ao
'or~amentaria propria, prevista no or~amento da Uniao para 0 exercicio de 2015, na
classifica~ao abaixo:

Fonte: 0174

Programas de Trabalho: 04.122.2110.2000.0001

Elemento de Despesa: 339039

3.1 0 servi~o contratado compreende a 10ca~ao, instala~ao e desinstala~ao, redistribui~ao,
manuten~ao corretiva e preventiva, troca de pe~as, componentes e acessorios, materiais
utilizados na higieniza~ao intern a do Equipamento, se necessario, alem de todo 0 material
necessario ao regular funcionamento. A descri~ao pormenorizada dos servi<;os esta
contida no Termo de Referencia do Edital, cujo resumo esta apresentado no quadro
abaixo e nos itens que 0 seguem:

DESCRICAo QUANTIDADE Valor Valor total Valor
unitario .mensal ANUAL

Locac;ao de purificadores de agua 20 R$ 65,00 R$ 1.300,00 R$ 15.600,00

Prec;o total da proposta R$ 15.600,00

3.2 Os Equipamentos deverao estar em perfeito estado de manuten9ao, nao remanufaturados,
com a voltagem adequada aos locais de instala<;ao, com elemento filtrante de primeiro
uso, alem de possuirem, no minimo, as seguintes caracteristicas:

fornecer agua para consumo com vazao igual ou superior a 60 litros por hora;
2
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3.2.3.

3.2.4.

gradua9ao para agua natural e gelada, ou sistema de pre-sele9ao de
temperaturas com fomecimento de agua gelada, natural e mista;

possibilidade de posicionamento em baneada ou fixa9ao em parede;

diante das condi90es espaciais das instala90es da CVM, os Equipamentos
deverao ter no maximo as seguintes medidas (L x A x P - em) 50 x 45 x 50, e 0
peso maximo de 30 Kg;

o sistema de refrigera9ao devera utilizar compressor para ser eapaz de atender a
demanda necessaria.

quanta a sua eficieneia para reten9ao de particulas, estar classificados no
minimo como P- T, de acordo com a NBRI4908/2004;

quanta a sua eficiencia para redu9ao de cloro livre, estar classificados no
minimo como C- I, de aeordo com a NBRI4908/2004;

quanta a sua eficiencia bacteriologica, ter sido aprovados nos ensaios, de
acordo com a NBRI4908/2004;

possuir elemento filtrante com vida util nominal de 6.000 litros (minimo) ou 6
(seis) meses, 0 que vier a vencer primeiro;

possuir bica retratil ou telescopiea, que ao ser puxada, facilite e pennita 0
enchimento de reeipientes com altura minima de 30 cm;

estar preparados para operarem com pressao de alimenta9ao de agua potavel
entre 20 e 750 kPA ou instala9ao de dispositivo(s) como valvula(s)
reguladora(s) de pressao ou pressurizador(es) sem custo(s) adicional(ais) para
aCVM;

3.4 Finalizando 0 Servi90 de instala9ao, a CONTRA TADA devera apresentar a Fiscaliza9ao
relatorio de distribui9ao dos Equipamentos, com, no minimo, as seguintes infonna90es:
data e local de instala9ao, modelo e nOde serie de cada Equipamento.

3.5 Os Equipamentos somente serao eonsiderados instalados' quando estiverem em
funcionamento e sem nenhuma restri9ao e, apenas a partir deste momento, podera ocorrer
a contabiliza9ao destes para efeitos de cobran9a e recebimento definitivo.

atender aos requisitos e ao padrao de potabilidade da Portaria MS n°
2.914/20 II do Ministerio da Saude e suas altera90es, bem como atender as
nonnas da Portaria INMETRO n° 093/2007;

atender aos requisitos da NBR14908/2004 e possuir a devida certifica9ao pelo
INMETRO;
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3.6 A CONTRATADA devera oferecer garantia permanente aos Equipamentos durante toda
a vigencia do CONTRATO, mantendo as caracteristicas tecnicas e operacionais
previstas no Termo de Referencia e neste CONTRA TO.

3.7 A CONTRATADA sera responsavel pelas manuten~6es corretivas nos Equipamentos
locados, inclusive pela substitui~ao de pe~as danificadas e de reposi~ao, garantindo 0

pleno funcionamento dos mesmos, de acordo com as caracteristicas tecnicas e
operacionais previstas no Termo de Referencia e neste CONTRA TO. .

3.8 .A abertura dos cham ados para manuten~6es corretivas ou reposi~ao de Equipamentos
sera realizada pel a CVM por meio de site, e-mail e/ou telefone 0800 ou similar indicado
pcla CONTRATADA ou, ainda, na forma dos subitens 3.9 e 3.10 abaixo.

3.9 Apos a notifica~ao feita pela Fiscaliza~ao informando acerca da necessidade de
manuten~ao corretiva, a CONTRATADA tera 0 prazo maximo de 2 (dois) dias Ilteis para
reparar ou substituir 0 Equipamento.

3.10 A CVM notificara a CONTRATADA para efetuar manuten~ao corretiva sempre que 0

Equipamento nao estiver funcionando adequadamente ou de acordo com as
caracteristicas tecnicas e operacionais previstas no Termo de Referencia e neste
CONTRATO.

3.11 A CONTRA TADA sera responsavel pelas manuten~6es preventivas nos Equipamentos
locados, inclusive pela substitui~ao de pe~as cuja vida util tenha expirado, garantindo 0

pleno funcionamento dos mesmos, de acordo com as caracteristicas tecnicas e
operacionais previstas no Termo de Referencia e neste CONTRATO.

3.12 A CONTRATADA devera apresentar a Fiscaliza~ao, ate 30 (trinta) dias apos a
assinatura do CONTRA TO, urn Plano de Manuten~ao Preventiva Anual para os
Equipamentos instalados, plano este que devera ser atualizado sempre que houver tn~ca
ou redistribui~ao dos purificadores.

3.12.1. no Plano de Manuten~ao Preventiva Anual devera constar no minimo:
identifica~ao de cada Equipamento instalado, 0 local onde cada Equipamento
esta instalado, a data de instala~ao, desinstala~ao e redistribui~ao de cada
Equipamento, a periodicidade, datas previstas e qual(is) interven~ao(6es)
sera(ao) realizada(s) em cada manuten~ao preventiva;

3.12.2. as datas previstas e 0 acesso as instala~6es para as manuten~6es preventivas
deverao ser agendadas e confirmadas com a Fiscaliza~ao do CONTRA TO
com no minimo 15 (quinze) dias de antecedencia;

3.13 A CONTRATADA e a responsavel pelo fomecimento de pe~as de reposl~ao,
sobressalentes, pe~as consumiveis e outras para utiliza~ao nas manuten~6es corretivas e
preventivas dos Equipamentos.
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3.14 Ao termino do CONTRATO, os Equipamentos deverao ser desinstalados pela
CONTRATADA.

3.15 Para a desinstalayao completa dos Equipamentos, a CONTRATADA devera apresentar,
ate 30 (trinta) dias antes do termino do prazo contratual, urn cronograma detalhado, que
devera ser aprovado pela Fiscalizayao.

3.16 A CONTRATADA devera, quando da desinstalayao dos Equipamentos,. manter as
instalayoes eletricas e hidraulicas utilizadas isoladas, em condiyoes seguras e em born

.estado.

3.17 Os serviyos deverao ser prest ados nos dias de semana em hor.hios que nao prejudiquem 0

funcionamento da CVM ou nos finais de semana, em horarios previamente marcados
pela Gerencia de Serviyos Gerais.

3.18 E expressamente vedada a subcontratayao total do objeto deste Edital, sob pena de
rescisao contratual.

3.18.1. Sera permitida a subcontratayao parcial do objeto contratual, exclusivamente
em relayao a instalayao e a manutenyao preventiva e corretiva dos
equipamentos, desde que a empresa subcontratada comprove, previamente, a
sua regularidade perante as receitas federal, estadual e municipal, ao FGTS e
ao INSS, e ainda, mediante avaliayao e anuencia previa da area tecnica da
CVM.

3.19 Os equipamentos deverao ser instal ados na Sede da CVM, na cidade do Rio de Janeiro,
no prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar da data de assinatura do CONTRA TO, de
acordo com a seguinte distribuiyao:

Na Sede da CVM:

Rua Sete de Setembro, 11 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20050-901 - Telefones:
5521 3554-8486 e 3554-8678 (Antonio Luiz ou Carlos Augusto), nos andares: 2°, 3°, 5°,
6°, 7°, 23°, 24°, 25°, 26°, 27°, 28°, 29°, 30°, 310, 32°, 33° e 34°. Em caso de ampliayao das
instalayoes da CVM para outros andares do edificio, hayed termo aditivo incluindo
equipamentos para os novos andares.

3.20 A CONTRA TADA devera entregar a Fiscalizayao, juntamente com 0 relat6rio de
eventuais adequayoes necessarias:

3.20.1. Instruyoes detalhadas de Procedimento Tecnico, em Jinguagem de facil
compreensao, para a higienizayao extema e rotineira dos Equipamentos;

3.20.2. Manual de Instruyao e Operayao detalhada dos Equipamentos;

3.20.3. Folheto de Instruyao e Operayao ilustrativo, de facil compreensao pclos
usuarios, contendo as instruyoes necessarias ao born uso, guarda e
conservayao do Equipamento e esclarecer as duvidas sobre seu
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funcionamento e recursos oferecidos, 0 qual devera ser confeccionado em
material resistente it agua.

Chiusula Quarta - DO PRE<;O

4.1 A CVM pagara it CONTRAT ADA, pelos serviyos especificados na Clausula Terceira
deste CONTRA TO, 0 valor mensal de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) por equipamento,

.totalizando 0 valor mensal de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) para os 20 (vinte)
equipamentos constantes na Proposta de Preyos de 12/11/2015.

4.2 A CVM pagara it CONTRATADA urn total contratual anual de R$ 15.600,00 (quinze
mil e seiscentos reais) para 0 periodo de 12 (doze) meses de vigencia contratual.

4.3 Em hip6tese alguma a CONTRA TADA sera remunerada por horas de trabalho, sejam
normais ou extraordinarias, as quais deverao estar incluidas no valor da locayao dos
Equipamentos.

4.4 Nos valores contratados estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execuyao do objeto.

5.1 Para 0 serviyo objeto deste CONTRA TO os preyos pactuados serao fixos e irreajustaveis
por urn periodo de 12 (doze) meses ap6s a data da proposta da CONTRATADA, quando
entao poderao ser promovidas suas correyoes de acordo com a' variayao do indice
Nacional de Preyos ao Consumidor Amplo (IPCA/lBGE), em funyao da nao existencia.de
indice especifico 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)

5.2 Para concessao do reajuste, sera necessario que estejam devidamente caracterizados, tanto
o interesse publico na contratayao quanta a presenya das seguintes condiyoes legais (Lei
n.O 8.666/1993):

5.2.1. existencia de autorizayao oryamentaria (incisos II, III e IV do § 2.° do art. 7.°);

5.2.2. tratar-se da proposta mais vantajosa para a CVM;

5.2.3. preyos reajustados compativeis com os de mercado (art. 43, IV);

5.2.4. manutenyao das condiyoes exigidas para habilitayao (at!. 55, XIII);

5.2.5. interesse da CONTRATADA, manifestado formal mente, em continuar
vinculada it proposta (art. 64, § 3.°).
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5.3 Para a comprova<;:ao da compatibilidade dos pre<;:os com 0 mercado, 0 Gestor do
CONTRATO apresentani comparativo de pre<;:os,a epoca do reajuste, acompanhado de
documentos comprobat6rios, como propostas, notas fiscais, contratos, atas de registro de
pre<;:os,dentre outros.

5.4 0 reajuste seni antecedido de manifesta<;:aodo Gestor do CONTRATO, com indica<;:ao
de que os novos pre<;:osestao em conformidade com os de mercado e que continuam
vantajosos para a CVM. .

5.5 'Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno minimo de urn ana sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

5.6 Por ocasiao da prorroga<;:ao ou do termino da vigencia contratual, a CONTRATADA
devera ressalvar/resguardar 0 direito de reajuste, sob pena de preclusao 16gica (Ac6rdao
TCU n.O1.828/2008 - Plenario).

5.7 Caso 0 indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nao possa mais ser utilizado, sera adotado em substitui<;:ao0 que vier a ser determinado
pela legisla<;:aoentao em vigor.

5.8 Na ausencia de previsao legal quanta ao indice substituto, as partes elegerao novo indice
oficial, para reajustamento do pre<;:odo valor remanescente.

5.9 Para 0 calculo do pre<;:ofinal reajustado, sera utilizada a seguinte f6rmula:

10 - indice correspondente a data base da proposta;

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

VO - pre<;:ooriginal do servi<;:o,na data base (valor a ser reajustado);

VI - pre<;:ofinal do servi<;:oja reajustado.

5.10 A CVM podera realizar diligencias para conferir a varia<;:aodos custos alegada pela
CONTRATADA (artigo 40, §6.0, da IN SLTI/MP n.o 2/2008).

6.1 As Notas Fiscais referentes aos servi<;:os executados deverao ser apresentadas pela
CONTRA TADA em meio fisico e aos cuidados do Gestor do CONTRA TO no Setor de
Protocolo da CVM, situado na Rua Sete de Setembro, III - 2° andar, Centro, Rio de
Janeiro/RJ - CEP: 20.050-901.
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6.1.1. As Notas Fiscais deverao conter, no minimo, a descric;;ao sucinta dos servic;;os
prestados, os prec;;osunitarios e totais, 0 numero do CONTRA TO e 0 numero e
data de emissao da Nota de Empenho.

6.2 A cobranc;;a inicial se dara exclusivamente sobre a quantidade efetivamente instalada no
mes e em pleno funcionamento.

6.3 Para periodos de locac;;ao inferiores a urn mes, 0 calculo para faturamento. do aluguel
devera ser feito com base em 1/30 (urn trinta avos) ao dia, por Equipamento.

6.4 Cabera ao Fiscal do CONTRA TO, no prazo de 3 (tres) dias uteis a partir do recebimento
da Nota Fiscal, atestar a prestac;;ao dos servic;;os, verificando 0 cumprimento pela
CONTRA TADA de todas as condic;;6espactuadas, inclusive quanta ao prec;;ocobrado.
Ato continuo, Iiberara a referida Nota Fiscal para a Gerencia de Contabilidade e Financ;;as
(GAF), a fim de ser providenciada a Iiquidac;;aoe 0 pagamento.

6.5 a pagamento somente sera autorizado depois de efetuado 0 "atesto" pel os servidores
competentes, condicionado este ato a verificac;;ao da conformidade da Nota Fiscal
apresentada em relac;;aoaos servic;;osefetivamente 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.

6.5.1. as pagamentos decorrentes de contratos cujos valores nao ultrapassem 0 limite
de que trata 0 inciso II do art. 24 da Lei nO8.666/93 seriio efetuados em ate 05
(cinco) dias uteis, contados da apresentac;;aoda Nota Fiscal (art. 5.°, §3.0, da Lei
n.o 8.666/1993).

6.6 as titulos deverao permanecer em carteira, nao sendo adIl)itidos pela CVM
caucionamento ou cobranc;;abancaria, situac;;aoem que a CONTRA TADA ficara sujeita
as sanc;;6es,ajuizo da CVM, previstas neste CONTRATO.

6.7 A CVM podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizac;;6es devidas pela CONTRATADA (art. 86, § 3° da Lei n° 8.666/93 c/c art. 9° da
Lei nO10.520, de 17/07/02 e suas alterac;;6esposteriores).

6.8 Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstancia que impec;;aa liquidac;;aoda despesa, como
observac;;6es acerca dos relatorios e documentos, aquela sera devolvida pelo Fiscal do
CONTRATO a CONTRATADA e 0 pagamento ficara pendente ate que esta
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a
apos a reapresentac;;ao do documento fiscal devidamente regularizado, nao acarretando
qualquer onus para a CVM.

6.9 Sendo identificada cobranc;;a indevida apos 0 pagamento da Nota Fiscal, os fatos serao
informados a CONTRA TADA para que seja feita glosa do valor correspondente no
proximo documento de cobranc;;a.
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6.10 A criterio da CVM, podedio ser utilizados os creditos existentes em favor da
CONTRATADA para compensar quaisquer possiveis despesas resultantes de multas,
indeniza90es, inadimplencias contratuais e/ou outras de responsabilidade desta ultima.

6.11 Previamente a cada pagamento a CONTRATADA, a CVM realizani consulta ao SICAF
e as demais certidoes (CEIS, CNJ, CNDT) para verificar a manuten9ao das condi90es de
habilita9ao.

6.12 Constatada situa9ao de irregularidade da CONTRA TADA, esta sera notificada, por
.escrito, sem prejuizo do pagamento pelo fornecimento ja prestado, para, em urn prazo
fixado pela CYM, regularizar tal situa9ao ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, sob
pen a de anula9ao da contrata9ao e/ou aplica9ao das san90es previstas neste CONTRA TO
(Art. 34-A da Instru9ao Normativa n° 2, de 30 de abril de 2008).

6.12.1. 0 prazo para regularizal(ao ou encaminhamento de defesa de que trata 0 item
anterior podera ser prorrogado a criterio da CVM;

6.13 Nos termos do artigo 36, §6.o, da Instrul(ao Nonnativa SLTIIMP n.o 2/2008 e confonne
previsto no Termo de Referencia, anexo I do Edital do Pregao Eletronico n.o 13/2015,
sera efetuada a reten9ao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sanl(oes cabiveis, quando a CONTRA TADA:

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

6.13.2. deixar de utilizar materiais e recurs os humanos exigidos para a execul(ao do
servil(o, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

6.14 Quando do pagamento, sera efetuada a retenl(ao tributaria prevista na -legislal(ao aplicavel.

6.14.1. A Contratada regularmente optante pel0 Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n.o 123/2006, nao sofrera a retenl(ao. tributaria quanta aos
impostos e contribuil(oes abrangidos por aquele regime. No entanto, 0
pagamento ficara condicionado a apresenta9ao de comprova9ao, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na
referida Lei Complementar.

6.15 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRA TADA nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratorios
devidos pela CVM, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento
da nota fiscal/fatura, a serem inc1uidos em fatura propria, sac calculados por meio da
aplica9ao da seguinte formula:
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6.16 Nao serao considerados os atrasos no pagamento pela CVM decorrentes de caso fortuito
ou forc;;amaior, nos casos caracterizados como fato do principe (a(:iio superior do Estado,
unilateral e irnprevista, que irnpossibilita 0 curnprirnento, ao rnenos ternporario, de urn ou
de todos as deveres contratuais).

Chiusula SHima - DA VTGENCTA DO CONTRA TO

7.1 0 periodo de vigencia deste CONTRA TO sera de 12 (doze) meses, contados a partir de
03/12/2015, podendo ser prorrogado ate 0 limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja
autorizac;;ao formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos (art.
57, inciso ll, da Lei n.O8.666/1993 c/c art. 30-A, § 1°, da IN SLTVMP n° 2/2008).

7.1.1. os servic;;ostenham sido prestados regularmente;

7.1.2. a CVM mantenha interesse na realizac;;aodo servic;;oobjeto deste CONTRATO;

7.1.3. 0 valor deste CONTRA TO permanec;;aeconomicamente vantajoso para a CVM;

7.1.4. a CONTRA TADA manifeste expressamente interesse na prorrogar,;ao.

8.2 Cabera a CONTRATADA, sem prejuizo das demais obriga~oes e responsabilidades
constantes no Termo de Referencia, Anexo I do Edital do Pregao Eletr6nico n.o
22/2015, e daquelas resultantes da Lei n.o 8.666/1993:
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8.2.1. Cumprir os serviyos contratados, no prazo e no local indicados pela CVM, em
estrita observancia as especificayoes do Termo de Referencia (Anexo I do Edital
do Pregao n° 22/20 IS), de sua proposta e deste CONTRA TO;

8.2.2. Realizar os serviyos para os quais foi contratada em observancia as
recomendayoes aceitas pel a boa tecnica, normas e legislayao;

8.2.3. Fomecer os materiais/equipamentos, se necessario, ainda que nao cotados em
sua proposta de preyo, sendo:

8.2.3.1. adequados, de qualidade e tecnologia, em observancia as
recomendayoes aceitas pela boa tecnica, normas e legislayao;

8.2.3.2. ecologicamente viaveis, em confonnidade com 0 inciso III, do art.
5°, da IN MPOG nO01/2010;

8.2.4. 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
incorreyoes resultantes da execuyao ou de materiais empregados (art.69 da Lei nO
8.666/1993);

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

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

8.2.7. utilizar empregados habilitados e com conhecimentos tecnicos dos serviyos a
serem executados, em conformidade com as normas e determinayoes em vigor;

8.2.8. manter os tecnicos responsaveis pel a prestayao dos serviyos devidamente
identificados por crachas quando em trabalho nas instalayoes da CVM;

8.2.9. 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
pennitir a utilizayao do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho
notumo, perigoso ou insalubre;

8.2.10. prestar todos os esc1arecimentos que Ihe forem solicitados pela CVM, atendendo
prontamente a quaisquer rec1amayoes;
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8.2.11. manter, durante toda a execu~ao do CONTRA TO, em compatibilidade com as
obriga~6es assumidas, todas as condi~6es de habilita~ao e qualifica~ao exigidas
na licita~ao;

8.2.12. responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente, ao
patrimonio da Uniao em decorrencia de a~ao ou omissao de seus empregados ou
prepostos, nao se excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razao da
fiscaliza~ao ou do acompanhamento realizado pela CVM; .

·8.2.13. guardar sigilo absoluto sobre as informa~6es que vier a ter conhecimento por
for~a da contrata~ao;

8.2.14. arcar com os onus resultantes de quaisquer a~6es, 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~6es judiciais ou extrajudiciais de terceiros,
que Ihe venham a ser exigidas por for~a da lei, ligadas ao cumprimento do ajuste
firmado;

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

8.2.16. assumir a responsabilidade por todas as providencias e obriga~6es 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;

8.2.17. aceitar, nas mesmas condi~oes do ajuste, os acrescimos ou supress6es que·se
fizerem no objeto, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor da contrata~ao;

8.2.18. Efetuar a emissao da nota fiscal referente aos servi~os prestados apenas ap6s 0

recebimento definitivo do servi~o pelo fiscal do CONTRA TO;

8.2.19. Participar das reuni6es convocadas pelos responsaveis pela fiscaliza~ao do
CONTRATO, sendo que, na primeira delas, devera indicar preposto para dar
explica~6es e responder por todos os atos da CONTRATADA perante a CVM
durante a execu~ao dos servi~os.

9.1 Cabera a CVM, sem prejuizo das demais disposi~6es insertas no Termo dc Referencia,
Anexo I do Edital do Pregao Eletronico n.o 22/2015:
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9.1.1. proporclOnar todas as condi<;;oes para que a CONTRA TADA possa
desempenhar seus servi<;;os de acordo com as determinayoes deste
CONTRATO;

9.1.2. receber, provisoriamente, materIalS e equipamentos, se necessario,
disponibilizando local, data e horario;

9.1.3. verificar, minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do,s produtos
recebidos provisoriamente, com as especifica<;;oes constantes do Edital, da
proposta e deste CONTRA TO, para fins de aceita<;;aoe recebimento definitivo,
para os casos de entrega de produtos;

9.1.4. exigir 0 cumprimento de todas as obrigayoes assumidas pela CONTRA TADA,
de acordo com as c1ausulas contratuais e os termos de sua proposta;

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

9.1.6. notificar a CONTRA TADA, por escrito, da ocorrencia de eventuais
imperfei<;;oes no curso da execu<;;ao do servi<;;o, fixando prazo para a sua
corre<;;ao;

9.1.7. pagar a CO TRATADA 0 valor resultante da presta<;;aodo servi<;;o,nos termos
deste CONTRA TO;

9.1.8. zelar para que, durante toda a vigencia do CONTRATO, sejam mantidas, em
compatibilidade com as obriga<;;oesassumidas pela CONTRA TADA, todas as
condi<;;oesde habilita<;;aoe qualificayao exigidas na licitayao;

9.1.9. efetuar as reten<;;oestributarias devidas sobre 0 valor da fatura de servi<;;osda
CONTRA TADA;

9.1.10. definir junto a CONTRATADA urn contato tecnico para 0 tratamento de
incidentes e pendencias na abertura de chamadas;

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 ate da
CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

Chiusula Dez - DA FISCALIZA<;AO

10.1 A fiscaliza<;;ao do cumprimento das obriga<;;oes contratuais sera exercida pelo(s)
Gestor(es) do CONTRATO e pelo(s) Fiscal(ais) Substituto(s) a serem designados, por
meio de Portaria, pela Superintendente Administrativo-Financeira (SAD).
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10.2 Aos servidores responsaveis pela fiscalizayao 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 CONTRA TO, e de tudo dar
ciencia diretamente a CONTRA TADA, conforme artigo 67 da Lei n.o 8.666/1993, e suas
alterayoes. Para 0 caso de impedimento de qualquer dos servidores indicados no quadro
acima, serao designados, por meio de Portaria, pela Superintendencia Administrativo-
Financeira (SAD), novos servidores para as funyoes de fiscalizayao.

10.3 As faltas cometidas pela CONTRA TADA deverao ser devidamente registradas no
Processo pelo Fiscal do CONTRA TO. 0 Fiscal devera, ainda, 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 nO8.666/1993.

10.4 Cabera a CONTRATADA 0 pronto atendimento as exigencias inerentes ao objeto
contratado, feitas pelo Fiscal do CONTRATO ou por seu substituto.

10.5 A CONTRA TADA e responsavel pelos danos causados diretamente a CVM ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuc;;aodo CONTRATO, nao excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizayao ou 0 acompanhamento por parte da
CVM (art. 70 da Lei nO8.666/93);

10.6 A CVM se reserva 0 direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servic;;osprestados em
desacordo com este CONTRA TO ou com a Proposta apresentada.

11.1 Comete infrac;;aoadministrativa nos termos da Lei nO8.666, de 1993 e da Lei nO10.520,
de 2002, a CONTRATADA que:

11.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigayoes assumidas em
decorrencia da contratac;;ao;

11.1.2. ensejar 0 retardamento da execuc;;aodo objeto;

11.1.3. fraudar na execuyao do Contrato;

11.1.4. comportar-se de modo inidoneo;

11.1.5. cometer fraude fiscal;

11.1.6. nao mantiver a proposta.

11.2 A CONTRATADA, ao cometer qualquer das infrac;;oesdiscriminadas no subitem acima,
ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanc;;oes:
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11.2.1. advertencia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretem
prejuizos significativos para a CVM;

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

11.2.3. multa de ate 20% (vinte por cento) sobre 0 valor total do CONTRATO, em caso
de inexecuc;ao total da obrigac;ao assumida.

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

11.2.5. impedimento de licitar e contratar com a Uniao com 0 consequente
descredenciamento no SICAF pe10 prazo de ate cinco anos;

11.2.6. declarac;ao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrac;ao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniyao ou ate que
seja promovida a reabilitayao perante a pr6pria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRA TADA ressarcir a CVM
pelos prejuizos causados;

11.3 A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, a contar da data do
recebimento da comunicac;ao enviada pel a CVM.

11.4 Decorridos 20 (vinte) dias, a contar da assinatura do CONTRATO, sem que a
CONTRATADA tenha iniciado a prestayao da obrigac;ao assumida, estara caracterizada a
inexecuc;ao contratual, ensejando a sua rescisao;

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

11.5.1. tenha sofrido condenac;ao definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fisCal
no recolhimento de quaisquer tributos;

11.5.2. tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitac;ao;

11.5.3. demonstre nao possuir idoneidade para contratar com a Administrac;ao em
virtude de atos ilicitos praticados.

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

11.7 A aplicac;ao das sanyoes previstas neste instrumento, que ocorr~ra ap6s regular processo
administrativo, nao impede que a CVM rescinda unilateral mente 0 CONTRA TO e
aplique outras sanyoes regulamentares (artigo 86, § 1.0da Lei n° 8.666/1993).
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11.8 Sera facultada a CONTRATADA a apresenta~ao de defesa previa no prazo de 05 (cinco)
dias, apos a notifica~ao, para as penalidades: advertencia, multa, suspensao e
impedimento e de 10 (dez) dias para a penalidade declara~ao de inidoneidade.

11.9 Em caso de inadimplencia quanta ao pagamento das multas que the forem aplicadas pel a
CVM, a CONTRATADA fica desde ja ciente que estara sujeita a sua inclusao no
Cadastro Informativo dos creditos nao quitados do setor publico federal (CAD IN),
consoante legisla~ao especifica sobre a materia, sendo executada segundo a Lei nO

.6.830/1980.

11.10 A autoridade competente, na aplica~ao das san~oes, levara em considera~ao a gravidade
da conduta do infrator, 0 carater educativo da pena, bem como 0 dano causado a
Administra~ao, observado 0 principio da proporcionalidade.

11.11 Nao serao aplicadas simultaneamente, para a mesma a~ao ou omissao, san~oes e glosas.

11.12 As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

12.1 A inexecu~ao parcial ou total do CONTRATO enseja a sua rescisao, conforme disposto
nos artigos 77 a 80 da Lei nO8.666/93.

12.2 A rescisao do CONTRA TO podera ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da CVM, nos casos enumerados nos incisos I
a XII, XVII e XVIII, do art. 78 da Lei n° 8.666/1993;

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

III - judicial, nos termos da legisla~ao vigente sobre a materia.

12.3 Os casos de rescisao contratual serao formal mente motivados nos autos do processo,
assegurado 0 contradit6rio e a ampla defesa (art. 78, § unico da Lei nO8.666/1993).

a) caucionar ou utilizar este CONTRATO para qualquer opera~ao financeira;

b) ceder ou transferir a terceiros 0 CONTRATO e os direitos e obriga~oes dele
decorrentes, salvo com previa anuencia da CVM;
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c) interromper unilateralmente 0 servicyosob alegacyaode inadimplemento por parte da
CVM;

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

13.2 A relacyaoda CONTRATADA com a CVM restringe-se ao alcance do objeto contratual,
.nao implicando qualquer relacyao de subordinacyao hienirquica, isto e, os empregados e
prepostos da CONTRATADA nao terao qualquer vinculo empregaticio com a CVM,
correndo por conta exclusiva da primeira todas as obrigacyoes decorrentes da legislacyao
trabalhista, previdenciaria, fiscal e comercial, as quais se obriga a saldar na epoca devida.

13.3 A CVM nao se vincula as disposicyoes contidas em Acordos e Convencyoes Coletivas que
nao tratem de materia trabalhista, tais como as que estabelecyam valores ou indices
obrigat6rios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precyospara os insumos
relacionados ao exercicio da atividade (art. 13, da lnstrucyao Normativa SLTIIMP n°
2/2008).

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 que, porventura, tenham
ou possam vir a ter direito, por mais privilegiado que seja (art. 55, § 2° da Lei nO
8.666/93).

13.5 as casos omissos serao decididos pela Gerencia de Licitacyoes e Contratos, a luz da
legislacyaovigente, ouvida a Procuradoria Juridica da CVM.

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

Tan a Cristina Lopes Ribeiro
PelaCVM

Danie! C. Dias
Senior Manaoer
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