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CONTRATO PARA PRESTA~Ao DE
SERV1~OS CONT1NUADOS DE
COPEIRAGEM, QUE ENTRE S1 FAZEM
A CVM - COMISSAO DE VALORES
MOBILIARIOS E DEFESA SERVICE
SERVI~OS GERAIS LTDA.

A CVM - Comissao de Valores Mobiliarios, Autarquia Federal vinculada ao
Ministerio da Fazenda, com sede na Rua Sete de Setembro, III - 28° anda.r - Centro -
Rio de Janei.rolRJ (CEP: 20.050-901), inscrita no CNPJ sob 0 nO29.507.878/0001-08,
neste ato representada, com base na delega<;ao de competencia conferida pela
Portaria/CVMIPTE/no 108, de 01 de novembro de 2011, pela Superintendente
Administrativo-Financeira, Sra. Tania Cristina Lopes Ribeiro, doravante denominada
CVM, e DEFESA SERVICE SERVIC;OS GERAIS LTDA, estabelecida a CNN 02
BLOCO B SALA III - CONDo COMERCIAL METRO TRADE CENTER -
CEILANDIA CENTRO - BRAsiLIA - DF, inscrita no CNP J sob 0 n.o
13.940.738/0001-80, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada por
Sf. Edivaldo Siqueira Sales, portador do CPF n.o 439.483.753-72, tem justo e acordado
o presente contrato, 0 qual se regera pela Lei n° 8.666, de 21/6/1993 e suas altera<;6es
posteriores, pelas 1nstru<;6es Norrnativas SLTI/MPOG n.o 212010 , n.o 212008, n.o
04/2010 e pelas chiusulas e condi<;6es a seguir especificadas e do qual ficam fazendo
parte para todos os efeitos de direito, como se aqui transcritos fossem, os seguintes
documentos:

a) Processo de Compras n° 19957.00190212016-68 - Edital de Pregao N°
6/2016 e seus anexos;

b) Pro posta da CONTRATADA, emitida em 31/0512016;

c) Nota de Empenho - 20 16NE8004 31.

o presente CONTRA TO tem pOl'objeto a presta<;ao de servi<;os continuados de
Copeiragem (CBO: 5134-25), com fomecimento de mao de obra para atender
as nccessidadcs da Superintendencia Regional de Brasflia da Comissao de
Valores Mobiliarios (CVM), no SCN Quadra 02 Bloco A Ed. Corporate
Financial Center, 4° andar, Sala 404 - Brasilia - DF, conforme descrito,
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caracterizado e especificado no Edital do Pregao Eletr6nico n.O xx/20 16 e em
seus anexos.

2.1 As des pes as para atender a este CONTRA TO estao programadas em dotac;ao
orc;amentaria propria, prevista no orc;amento da Uniao para 0 exercfcio de 2016,
na classificac;ao abaixo:

Fonte: 0174

Programas de Trabalho: 04.122.2110.2000.0001

Elemento de Despesa: 339037.05

3.1. Os servic;os serao prestados com 0 fornecimento de mao de obra para 01 posto
de Copeiro(a) - CBO n.o 5134-25, na Superintendencia Regional da CVM em
Brasilia, localizada no Setor Comercial Norte - SCN - Quadra 02 - Bloco "A"
- Ed. Corporate Financial Center, 4° Andar, Sala 404 - Brasilia - DF, CEP.
70712-900, de segunda-feira a quinta-feira, das 08hOOmin as 18hOOmin, e na
sexta-feira, das 08:00 as 17:00 horas, com interval0 de 01 (uma) hora para 0
almoc;o/descanso, devendo ser observado 0 limite de carga horaria dilliia,
conforme legislac;ao trabalhista.

3.2. A jornada de trabalho dos colaboradores sera de 44 horas semanais, salvo
no caso de previsao expressa em senti do contrario na legislac;ao ou em norma
coletiva de trabalho.

3.3. As horas extraordinarias seriio devidas nos percentuais indicados nas
Convenc;oes Coletivas ou, no que dispuser a legislac;ao trabalhista vigente.

3.4. 0 adicional noturno sera devido nos termos do art. 73 do decreto-Iei nO
5.452/1943, que aprovou a consolidac;ao das Leis do Trabalho - CLT.

Os valores de horas extras e adicional noturno somente serao pagos quando os
servic;os forem expressa e previamente autorizados pela CVM, e lanc;ados em
folha de ponto atestada pela fiscalizac;ao do contrato, com comprovac;ao do
pagamento ao empregado.

3.6. Excepcionalmente, caso haja necessidade de 0 servic;o ser realizado em horario
excedente ao basico (devidamente comprovado pela CONTRATADA e aceito
pela CVM) devera haver compensaC;30 de jornada, conforme estatufdo no
artigo 59, § 2° da CLT. Na impossibilidade de compensaC;30 da jornada, a
remuneraC;30 das horas extras observara 0 adicional previsto na legislaC;3
trabalhista aplicavel.
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3.7. Nas faltas e/ou afastamentos de qualquer natureza do empregado ao servic;o,
ficani a CONTRA TADA obrigada a providenciar, de imediato, a sua
substituic;ao, sem qualquer onus adicional para a CVM.

3.8. Na impossibilidade de substituic;ao do empregado a tempo de cumprir 0 honirio
estabelecido, sua falta sera descontada no faturamento do mes subsequente ao da
ocorrencia, sem prejulzo da aplicac;ao das penalidades dispostas no artigo 87, da
Lei n° 8.666/93.

3.9. Os empregados que estiverem designados para os servic;os de que trata este
CONTRATO terao vinculo empregatfcio, exclusivamente, com a
CONTRA TADA, que sera tambem, a unica responsavel pelo pagamento de
seus empregados e recolhimento de todos os tributos e encargos sociais previstos
na legislac;ao trabalhista e previdenciaria em vigor.

3. LO. A CONTRA TADA devera efetuar a contratac;ao dos profissionais de forma
regular, obedecendo a legisla<;ao trabalhista e previdenciana vigente, bem como
aos acordos, as conven<;oes ou aos dissfdios coletivos da categoria profissional.

3.11. Exames medicos admissionais, periodicos, demissionais e, se for 0 caso,
necessarios para afastamentos e mudan<;as de func;ao, deverao ser entregues
sempre que a CVM solicitar.

3.12. E vedada a prestac;ao de servic;os de familiar de agente publico no orgao ou
entidade em que este exerc;a cargo em comissao ou func;ao de confianc;a.

3.13. Os servic;os deverao ser executados, conforme rol exemplificativo das tarefas
re1acionadas a seguir:

• preparar diariamente cafe nas quantidades necessarias ao con sumo ou
mediante solicitac;ao da Administrac;ao;

• preparar eventualmente leite e cha mediante solicitac;ao da Administrac;ao;

• abastecer, pelo menos 02 (duas) vezes ao dia - no perfodo da manha, pOl'
volta das 08hOOmin, e, no perfodo da tarde, pOl' volta das 14hOOmin - com
cafe a galTafa termica e deixa-Ia na copa/cozinha da CVMlBrasflia;

• abastecer, sempre que necessario, com copos descartaveis de 200ml e SOml,
o suporte de copos localizados na copa;

• zelar pela limpeza e organizac;ao diaria da copa e cozinha sob sua
responsabilidade, mantendo 0 local de trabalho sempre limpo, inclusive
armario, geladeira, forno, etc.;

• recolher, limpar e guardar os utensilios e equipamentos de copa e cozinha
apos cada uso, mantendo a ordem e a higiene das instalac;oes sob sua
responsabi Iidade;

preparar a mesa de cha nos dias de eventos, palestras, treinamentos e
similares;
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• efetuar a limpeza dos utensilios e equipamentos utilizados em eventos ou
palestras realizados no ambiente de trabalho;

• disponibilizar, em reunioes ou quando solicitado pela Administra9ao, cafe e
agua, servidos em xlcaras de lou9a branca e garrafas e copos de vidro
respectivamente, ambos fornecidos pela CONTRA TANTE;

• observar e atender as norm as de comportamento profissional, as tecnicas de
atendimento ao publico, as normas de higiene e saude institufdas par.a 0
cumprimento de suas atividades, bem como as normas internas da Entidade;

• agir com cortesia, educa9ao e urbanidade com os servidores, autoridades e
visitantes;

• ser assfduo e pontual, apresentando-se com cabelos limpos, presos ou
curtos, unhas cortadas, sem adornos pessoais extravagantes e devidamente
uniformizados;

• zelar pelo usa adequado da linguagem, evitando gmas, palavroes ou
expressoes nao apropriadas ao ambiente formal da Autarquia;

• comunicar, imediatamente a Fiscal do Contrato, quaisquer irregularidades
que possam comprometer a eficiencia, responsabilidade e qualidade dos
serv190s;

• manter-se no posto de trabalho, somente se afastando para cumprimento de
tarefas pertinentes ao servi90 que the for cometido(a);

• nao atender chamados para cumprir tarefas de carater particular ou estranhas
as suas fun90es;

• nao fumar enquanto no desempenho de suas fun90es;

• executar demais atividades inerentes ao cargo;

3.14. Os profissionais disponibilizados para 0 posto deverao tel' ao menos 18
(dezoito) anos de idade e possuir ensino fundamental (antigo 10 grau) completo.

3.15. Tais colaboradores deverao possuir senso de responsabilidade, adaptabilidade,
dinamismo, iniciativa, born relacionamento interpessoal (para trabalhar em
equipe), desembara90 e boas maneiras no trato com 0 publico interno e externo.

3.16. Quando da execu9ao do contrato, a empresa contratada sera responsavel pelo
fornecimento de uniformes completos aos seus empregados, com a sua
logomarca, para a presta9ao de servi90 nas dependencias da CONTRA TANTE,
com as seguintes especifica90es e quantidades:

• 02 (duas) cal9as, preferencialmente, na cor preta;

• 02 (duas) camisas sociais, manga curta, preferencialmente, na cor branca,
com logotipo ou nome da CONTRATADA bordado no bolso;

• 02 (dois) aventais compridos, preferencialmente, na cor pret .
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• 02 (duas) tocas/redes para os cabelos, preferencialmente, na cor preta;

• 01 (urn) casaco, preferencialmente, na cor preta;

• 01 (um) par de meias, preferencialmente, na cor preta;

• 01 (um) par de tenis, preferencialmente, na cor preta;

• cracha.

3.17. 0 modelo do uniforme devera ser conforme proposto acima; caso' a
CONTRA TADA possua modelo proprio, este podera ser submetido ao Gestor
do Contrato e, se aprovado, podera ser utilizado.

3.18. Os uniformes nao deverao ser cobrados dos empregados, a nao ser que haja
destrui<;ao intencional ou desvio de pe<;as por culpa do empregado.

3.19 A partir da data prevista para inicio da execu<;ao dos servi<;os, devera ser
substitufdo 01 (um) conjunto completo de uniforme a cada 06 (seis) meses ou
em 48 (quarenta e oito) horas apos comunica<;ao escrita da CVM, sempre que
nao atendam as condi<;oes rninimas de apresenta<;ao.

3.20. 0 uniforme devera ser aprovado pela CVM na ocasiao da celebra<;ao do
CONTRATO. Caso seja motivadamente recusado, a CONTRATADA teni 0

prazo de ate 3 (tres) dias uteis para proceder a devida adequa<;ao.

3.23 Os uniformes deverao ser entregues mediante recibo, cuja copia, devidamente
acompanhada do original para conferencia, devera ser enviada ao servidor
responsavel pela fiscaliza<;ao do CONTRA TO;

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

A CVM pagara a CONTRATADA 0 valor mensal de R$ 3.253,02 (tres mil
duzentos e cinquenta e tres reais e dois centavos) por posta de copeiro(a),
constantes da Proposta de Pre<;os, de 31105/2016, totalizando 0 valor mensal de
R$ 3.253,02 (tres mil duzentos e cinquenta e tres reais e dois centavos).

A CVM pagara a CONTRATADA um total contratual anual de R$ 39.036,11
(trinta e nove mil e trinta e seis reais e onze centavos) para 0 perfodo de 12
(doze) meses de vigencia contratual.

Nos valores contratados estao inclufdas todas as despesas ordinanas 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.

'-)0
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4.4 A CONTRA TADA nao podeni pagar salanos menores dos constantes de sua
proposta inicial ou dos novos valores repactuados.

5.1 Sera admitida a repactuac;ao do prec;o pactuado, desde que seja observa<;lo 0

interregno minimo de urn ana (artigo 37 da IN SLTIIMP N° 2/20080);

5.2 0 interregno minima de 1 (urn) ana para a primeira repactuac;ao sera contado:

5.2.1 para os custos relativos a mao de obra, vinculados a data-base da
categoria profissional: a partir da data da vigencia do acordo, dissidio,
convenc;ao coletiva de trabalho ou equivalente, vigente a epoca da
apresentac;ao da proposta, relativo a cada categoria profissional
abrangida pelo CONTRATO (artigo 38, inciso II, da IN SLTIIMP n.O
212008);

5.2.2 para os demais custos, sujeitos a 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 SLTIIMP n.o 2/2008).

5.3 Nas repactua<;oes subsequentes a prime ira, a anualidade sera contada a partir da
data de inlcio dos efeitos financeiros da ultima repactuac;ao oconida (artigo 39
c/c artigo 41, inciso III, da IN SLTIIMP n.o 2/2008).

5.4 As repactua<;oes seriio precedidas de solicitac;ao da CONTRATADA, a quem
compete justificar e comprovar a varia<;ao anaHtica dos custos por meio de
apresenta<;ao de planilha de custos e forma<;ao de prec;os, do novo acordo ou
conven<;ao coletiva e, se for 0 caso, dos documentos indispensaveis a
comprovac;ao da altera<;ao dos pre<;os de mercado em cada urn dos itens da
planilha a serem alterados (artigo 40 da IN SLTIIMP n.o 212008).

5.5 Se nao houver sindicatos ou conselhos de classe instituidos, cabe a
CONTRA TADA a demonstra<;ao da variac;ao do salano de seus empregados,
sem prejuizo do necessario exame, pela CVM, da pertinencia das informac;oes
prestadas.

5.6 E vedada a inclusao, pOl' ocasiao da repactuac;ao, de beneflcios nao previstos na
proposta inicial, exceto quando se tomarem obrigat6rios por forc;a de
instrumento legal, senten<;a normativa, acordo coletivo ou conven<;ao coletiva
(artigo 40, §1.0, da IN SLTIIMP n.o 2/2008).

5.7 As repactua<;oes a que a CONTRATADA fizer jus e nao forem solicitadas
durante a vigencia do CONTRATO serao objeto de preclusao com a assinatura
da pronoga<;ao contratual ou com 0 encerramento do CONTRA TO (artigo 40,
§7.0, da IN SLTIIMP n.o 2/2008).
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5.8 Nessas condi<;6es, se a vigencia do CONTRA TO tiver sido prorrogada, nova
repactua<;ao so poden'i ser pleiteada apos 0 decurso de novo interregno minima
de 1 (urn) ano, contado:

5.8.1 da vigencia do acordo, dissfdio ou conven<;ao coletiva antetior, em
rela<;ao aos custos decorrentes de mao de obra;

5.8.2 do dia em que se completou urn ou mais anos da apresenta<;ao da
proposta, em rela<;ao aos custos sujeitos a vatia<;ao de pre<;o~ do
mercado.

5.9 Caso, na data da prorroga<;ao contratual, ainda nao tenha sido celebrado 0 novo
acordo, dissfdio ou conven<;ao coletiva da categotia, ou ainda nao tenha sido
possfvel a CVM ou a CONTRA TADA proceder aos calculos devidos, devera
ser inserida clausula, conforme solicita<;ao da CONTRATADA, no termo
aditivo de prorroga<;ao para resguardar 0 direito futuro a repactua<;ao, a ser
exercido tao logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusao.

5.10 Quando a contrata<;ao envolver mais de uma categoria profissional, com datas
base diferenciadas, a repactua<;ao devera ser dividida em tantas parcel as quantos
forem os acordos, dissidios ou conven<;6es coletivas das categotias envolvidas
na contrata<;ao.

5.11 Para 0 calculo do pre<;o final reajustado, sera utilizada a seguinte formula:

10 - fndice correspondente a data base da proposta;

II - fndice con'espondente a data para qual se deseja reajustar 0 valor;

YO - pre<;o original do materiallinsumo, na data base (valor a ser reajustado);

VI - pre<;o final do mateliallinsumo ja reajustado.

5.12 Quando da solicita<;ao da repactua<;ao para fazer j us a varia<;ao de custos
decolTentes do mercado, a CONTRA TADA demonstrara a varia<;ao pOl' meio de
Planilha de Custos e Forma<;ao de Pre<;os e comprovara 0 aumento dos pre<;os de
mercado dos itens abrangidos, considerando-se:

os pre<;os praticados no mercado ou em outros contratos da
Administra<;ao;

as particulatidades do CONTRA TO em vigencia;

a nova planilha com vatia<;ao dos custos apresentados;

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

5.12.5 a disponibilidade or<;amentaria da CVM.

5.12.2

5.12.3
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5.13 A CVM podeni realizar diligencias para conferir a variac;ao dos custos a1egada
pe1a CONTRATADA (artigo 40, §6.0, da IN SLTIIMP n.o 2/2008).

5.14 as novos valores contratuais decorrentes das repactuac;6es terao suas vigencias
iniciadas observando-se 0 seguinte:

a partir da ocorrencia do fato gerador que deu causa a repactuac;ao;

em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejufzo da
contagem de periodicidade para concessao das proximas repactuac;6es
futuras; ou

em data anterior a ocorrencia do fato gerador, exclusivamente quando a
repactuac;ao envolver revisao do custo de mao de obra em que 0 proprio
fato gerador, na forma de acordo, dissfdio ou convenc;ao coletiva, ou
sentenc;a normativa, contemp1ar data de vigencia retroativa, podendo
esta ser considerada para efeito de compensac;ao do pagamento devido,
assim como para a contagem da anua1idade em repactuac;6es futuras.

5.15 as efeitos financeiros da repactuac;ao ficarao restritos exclusivamente aos itens
que a motivaram, e apenas em relac;ao a diferenc;a porventura existente.

5.14.1

5.14.2

5.16 A decisao sobre 0 pedido de repactuac;ao deve ser feita no prazo maximo de
sessenta dias, contados a partir da solicitac;ao e da entrega dos comprovantes de
variac;ao dos custos.

5.17 a prazo referido no item anterior ficara suspenso enquanto a CONTRATADA
nao cumprir os atos ou apresentar a documentac;ao solicitada pela CVM para a
comprovac;ao da variac;ao dos custos.

5.18 A CVM devera assegurar-se de que os prec;os contratados saD compatfveis com
aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da
contratac;ao vantajosa.

5.19 A CVM nao se vincula as disposic;6es contidas em acordos e convenc;6es
coletivas que nao tratem de mate Iia trabalhista.

5.20 POl' ocasiao da prorrogac;ao ou do termino da vigencia contratual, a
CONTRA TADA devera ressalvar/resguardar 0 direito de reajuste, sob pena de
preclusao logica (Acordao TCD n.O1.828/2008 - P1enario).

As Notas Fiscais referentes aos servic;os executados deverao ser apresentadas
pe1a CONTRATADA em meio ffsico e aos cuidados do Gestor do
CONTRA TO no Setor de Protocolo da CVM, situado na SCN Quadra 02 -
Bloca A - Ed. Corporate Financial Center, 4° andar, Modulo 404 - Brasflia - DF
- CEP 70712-900.
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6.1.1 As Notas Fiscais deverao conter, no mmlmo, a descris:ao sucinta dos
servis:os prestados e os pres:os unitarios e totais;

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

6.2.1 comprovantes do pagamento das remuneras:oes (f01ha de pagamento),
correspondentes ao mes anterior ao do faturamento, compatfvel COlJlos
empregados vinculados a execus:ao contratual, nominal mente
identificados, na forma do § 4° do Art. 31 da Lei nO9.032, de 28 de
abril de 1995, com as respectivas assinaturas dos empregados alocados
na execus:ao dos servis:os contratados, atestando 0 recebimento dos
valores;

6.2.2 comprovantes de fornecimento dos auxflios alimentas:ao e trans porte ou
outros documentos equivalentes, cOlTespondentes ao mes antelior ao do
faturamento, com as respectivas assinaturas dos empregados alocados
na execus:ao dos servis:os 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 (GFlP);

b) copia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com a
autenticas:ao mecanica ou acompanhada do comprovante de
recolhimento bancario ou 0 comprovante emitido quando 0
recolhimento for efetuado pel a Internet;

c) copia da Re1as:ao dos Trabalhadores Constantes do Arquivo
SEFIP (RE), compatfvel com os empregados vinculados a
execus:ao contratual, nominalmente identificados;

6.2.4 comprovantes de recolhimento das contribuis:oes ao INSS por meio dos
seguintes documentos, referentes ao mes anterior ao do faturamento:

copia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela
Conectividade Social (GFIP);
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d) copla da Rela<;ao dos Trabalhadores Constantes do Arquivo
SEFIP (RE), compatfvel com os empregados vinculados a
execu<;ao contratual, nominalmente identificados;

e) c6pia 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 obriga<;6es trabalhistas
previstas em acordo/conven<;ao/dissfdio coletivo utilizado para a
formula<;ao da proposta, correspondentes a ultima nota fiscal ou fatura
que tenha sido paga pela CVM;

6.2.7 c6pia da CTPS dos empregados admitidos e demitidos durante a
vigencia contratual, documenta<;ao admissional e rescis6ria completa,
bem como recibos de pagamento dos empregados demitidos no perfodo.

6.3 Cabera ao Gestor do CONTRA TO, no prazo de 3 (tres) dias uteis a partir do
recebimento da Nota Fiscal, atestar a presta<;ao dos servi<;os, verificando 0

cumprimento pel a CONTRA TADA de todas as condi<;6es pactuadas, inclusive
quanto ao pre<;o cobrado. Ato continuo, liberara a referida Nota Fiscal para a
Gerencia de Contabilidade e Finan<;as (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 conformidade da
Nota Fiscal apresentada em rela<;ao aos servi<;os efetivamente prestados, e sera
efetuado em urn prazo maximo de 30 (trinta) dias ap6s 0 recebimento do
documento fiscal, mediante dep6sito na conta-corrente da CONTRATADA.

6.5 Os tftulos deverao permanecer em carteira, nao sendo admitidos pela CVM
caucionamento ou cobran<;a bancaria, situa<;ao em que a CONTRA TADA ficara
sujeita as san<;6es, a jufzo da CVM, previstas neste CONTRA TO.

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

Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstancia que impe<;a a liquida<;ao da
despesa, aquela sera devolvida pelo Gestor do CONTRA TO a
CONTRA TADA e 0 pagamento ficara pendente ate que esta providencie as
medidas saneadoras. Nesta hip6tese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a ap6s a
reapresenta<;ao do documento fiscal devidamente regularizado, nao acarretando
qualquer onus para a CVM.

Sendo identificada cobran<;a indevida ap6s 0 pagamento da Nota Fiscal, os fatos
serao informados a CONTRATADA para que seja feita glosa do valor
cOlTespondente no pr6ximo documento de cobran<;a.

1- lei (! I) ~1-l6· (~
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6.9 A criterio da CVM, poderao ser utilizados os creditos existentes em favor da
CONTRATADA para compensar quaisquer possiveis despesas resultantes de
multas, indenizac;oes, inadimplencias contratuais e/ou outras de responsabilidade
desta ultima.

6.10 Previamente a cada pagamento a CONTRA TADA, a CVM realizara consulta
ao SICAF e as demais certidoes (CEIS, CNJ, CNDT) para verificar a
manutenc;ao das condic;oes de habilitac;ao.

6.11 Constatada situac;ao de irregularidade da CONTRA TADA, esta sera notificada,
por escrito, sem prejuizo do pagamento pelo fornecimento ja prestado, para,
em urn prazo fix ado pela CVM, regularizar tal situac;ao ou, no mesmo prazo,
apresentar defesa, sob pena de anulac;ao da contratac;ao e/ou aplicac;ao das
sanc;oes previstas neste CONTRA TO (Art. 34-A da Instruc;ao Normativa n° 2,
de 30 de abril de 2008).

6.11.1 0 prazo para regularizac;ao ou encaminhamento 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 lnstruc;ao Normativa SLTIIMP n.o 2/2008, sera
efetuada a retenc;ao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sanc;oes 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
execuc;ao do servic;o, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade
inferior a demandada.

6.13 Quando do pagamento, sera efetuada a retenc;ao tributana prevista na legislac;ao
aplicavel.

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

6.15 Nao sendo regularizada a situac;ao da CONTRATADA 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 Justic;a do Trabalho, com 0 objetivo de serem utilizados
exclusivamente no pagamento de salarios e das demais verb as trabalhistas, bem
como das contribuic;oes 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 morat6rios devidos pela CVM, entre a data acima referida e a
correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluidos em
fatura pr6pria, san calculados por meio da aplicac;ao da seguinte f6rmula:

'15
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F= =
365

6
[= 100 = [= 0,00016438

365

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

Clau8ula Setima - DA CONTA VINCULADA

7.1 As provisoes realizadas pela CVM para 0 pagamento dos encargos trabalhistas
de que trata esta Cbiusula (Anexo VII da IN SLTIIMPOG n.o 2/2008), em
rela<;ao a mao de obra da CONTRA TADA colocada a disposi<;ao da CVM sob
o regime de dedica<;ao exclusiva, para pres tar os servi<;os objeto deste
CONTRA TO, serao destacadas do valor mensal dos servi<;os e serao
depositadas pela CVM em conta vinculada, doravante denominada conta -
dep6sito vinculada - bloqueada para movimenta<;ao, aberta em nome da
CONTRA TADA, no prazo estipulado pela CVM em Offcio.

7.1.1 a movimenta<;ao da conta - dep6sito vinculada - bloqueada para
movimenta<;ao dependeni de autoriza<;ao da CVM e sera feita
exclusivamente para 0 pagamento das obriga<;oes a seguir:

7.1.1.1 0 montante dos dep6sitos da conta-dep6sito vinculada-
bloqueada para movimenta<;ao sera igual ao somat6rio dos
valores das seguintes provisoes:

1. 13° (decimo terceiro) salario;

II. Ferias e urn ter<;o constitucional de ferias;

III. Multa sobre 0 FGTS e contribui<;ao social para as recisoes -/6
sem justa causa; e

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



CVM Comissao de Va/ores Mobiliarios

Protegendo quem investe no futuro do Brosil

7.1.2 0 Termo de Coopera<;ao Tecnica firmado entre a CVM e 0 Banco do
Brasil S.A. (modelo no Anexo VI do Edita1 do Pregao Eletronico n.O
612016) determina os termos para a abertura e as condi<;6es de
movimenta<;ao da conta-dep6sito vincu1ada b10queada para
movimenta<;ao.

7.2 Os valores provisionados para atendimento do subitem 7.1.1.1 serao
discriminados conforme quadro a seguir:

ITEM PROVISAO

13° (decimo terceiro) salario 8,33% (oito virgula u'inta e tres por cento)

Ferias e 1/3 (urn ten;:o)constitucional 12,10% (doze virgula dez por cento)

Multa sobre FGTS e contribuir;iio social 5,00% (cinco por cento)sobre 0 aviso previo trabalhado

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

Incidencia do Subm6dulo 4.1 sobre ferias, 7,39% (sete 7,60% (sete 7,82% (sete
1/3 (urn terr;o) constitucional de ferias e 13° vlrgula trinta e virgula sessenta vlrgula oitenta e
(decimo terceiro) salfuio* nove por cento) por cento) dois par cento)

32,82% (trinta e 33,03% (trinta e 33,25% (trinta e
dois virgula tres virgulaTotal oitenta e dois por tres virgula zero vinte cincotres par cento) e
cento) por cento)

(*Considerando as alfquotas de contribuic;ao de I% (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.o8.212, de 24 dejulho de 1991).

7.3 0 sa1do da conta-dep6sito vincu1ada - bloqueada para movimenta<;ao sera
remunerado pelo Indice de corre<;ao da poupan<;a pro rata die, conforme
definido no modelo de Termo de Coopera<;ao Tecnica (Anexo VI do Edital do
Pregao Eletronico n.o 612016 ).

7.3.1 eventual altera<;ao da forma de corre<;ao da poupan<;a prevista neste item
implicara a revisao do Termo de Coopera<;ao Tecnica.

7.4 Os valores referentes as provisoes de encargos trabalhistas mencionados no
subitem 7.1.1, retidos pOl' meio da conta-dep6sito vincu1ada - bloqueada para
movimenta<;ao, deixarao de compor 0 valor mensal a ser pago diretamente a
CONTRATADA.

o Banco do Brasil S.A. nao cobra tmifas bancarias para a abertura e
movimenta<;ao da conta-dep6sito vinculada - bloqueada para movimento. Caso
venham a ser cobradas tarifas bancarias no futuro, os recursos atinentes a essas
despesas serao debitados dos valores depositados.

A CONTRA TADA podera solicitar a aULoriza<;ao da CVM para uLiliLar os
valores da conta-dep6sito vinculada - bloqueada para movimenta<;ao para 0
pagamento dos encargos trabalhistas previstos nesta Clausula ou de eventuais
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indenizac;6es trabalhistas aos empregados, decorrentes de situac;6es ocorridas
durante a vigencia deste CONTRATO.

7.6.1 Para atender ao exposto neste item, a CONTRA TADA devera apresentar
a CVM os documentos comprobat6rios da ocorrencia das obrigac;6es
trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento.

7.6.2 Ap6s a confirrnac;ao da ocorrencia da situac;ao descrita neste item e a
conferencia dos caIculos, a CVM expedira a autorizac;ao pm:a a
movimentac;ao dos recursos creditados em conta-dep6sito vinculada -
bloqueada para movimentac;ao e a encaminhara ao Banco do Brasil S.A.,
no prazo maximo de 5 (cinco) dias theis, a contar da data da apresentac;ao
dos documentos comprobat6rios pela CONTRA TADA.

7.6.3 A autolizac;ao de que trata este item devera especificar que a
movimentac;ao sera exc1usiva para 0 pagamento dos encargos trabalhistas
ou de eventual indenizac;ao traba1hista aos trabalhadores favorecidos.

7.6.4 A CONTRATADA devera apresentar a CVM, no prazo maximo de 3
(tres) dias uteis, contados da movimentac;ao, 0 comprovante das
transferencias bancfuias realizadas para a quitac;ao das obrigac;6es
trabalhis tas.

7.7 0 saldo remanescente dos recursos depositados na conta-dep6sito vincu1ada -
bloqueada para movimentac;ao sera 1iberado a CONTRA TADA no momento do
encerramento deste CONTRA TO, na presenc;a do sindicato da categoria
correspondente aos servic;os contratados, ap6s a comprovac;ao da quitac;ao de
todos os encargos trabalhistas e previdenciarios relativos ao objeto deste
CONTRATO.

o periodo de vigencia deste CONTRA TO sera de 12 (doze) meses, a partir de
01/082016, 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 II, da Lei n.O 8.666/1993 c/c art. 30-A, § 1°, da IN
SLTIIMP nO2/2008).

8.1.1 os servic;os tenham sido prestados regularmente;

8.1.2 a CVM mantenha interesse na realizac;ao do servic;o objeto deste
CONTRATO;

o valor deste CONTRA TO permanec;a economicamente vantajoso para
aCVM;

8.1.4 a CONTRA TADA manifeste expressamente interesse na prorrogac;ao.

--/6
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9.2 Cabera a CONTRA TADA, sem preJUIzo das demais obrigaf;oes e
responsabilidades constantes no Termo de Referenda, Anexo I do Edital do
Pregao Eletronico n.O6/2016, e daquelas resultantes da Lei n.O8.666/1993:

autorizar a utiliza~ao da garantia e de pagamento direto previstos nos
artigos 19-A e 35 no Anexo vn da Instru~ao Normativa n° 02, de
30/04/2008, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informa~ao do
Ministerio do Planejamento, Or~amento e Gestao, conforme modelo do
Anexo V do Edital do Pregao Eletronico n.O 6/2016, que sera parte
integrante deste CONTRATO para todos os fins;

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~6es resultantes da execu~ao ou
de materiais empregados (art.69 da Lei n° 8.666/1993);

manter os empregados nos horarios predeterminados pela CVM;

responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu~ao 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 da garantia ou dos pagamentos devidos a
CONTRATADA, 0 valor correspondente aos danos sofridos;

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

9.2.7 utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos
servi~os a serem executados, em conformidade com as normas e
determina~6es em vigor;

9.2.4

9.2.5

Executar 0 servi~o con forme especifica~6es do Termo de Referencia
(Anexo I do Edital do Pregao N° 612016) e de sua proposta, carn a
aloca~ao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das
clausulas deste CONTRA TO;

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 nO7.203, de
2010;

disponibilizar a CVM os empregados devidamente uniformizados e
identificados pOl' meio de cracha, alem de prove-Ios com os
Equipamentos de Prote~ao Individual- EPI, quando for 0 caso;
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9.2.10 fornecer os uniformes a serem utilizados pOl' seus empregados,
conforme disposto neste CONTRA TO, sem repassar quaisquer custos
a estes;

9.2.11 apresentar a CVM, quando do inicio das atividades, e sempre que
houver alocac;ao de novo empregado na execuc;ao do CONTRA TO,
relac;ao nominal constando nome, enderec;o residencial e telefone dos
empregados colocados a disposic;ao da CVM, bem como as respectivas
Carteiras de Trabalho e Previdencia Social - CTPS, devidarriente
preenchidas e assinadas, para fins de conferencia;

9.2.12 caso a CONTRATADA nao disponha da documentac;ao mencionada
no subitem anterior, alem de outros relacionados aos seus empregados
para entrega a CVM no momenta da apresentac;ao dos profissionais
(inicio da execuc;ao dos servic;os), devera apresentar uma declarac;ao
assinada pelo representante legal da empresa, identificando os
profissionais e respectiva documentac;ao faltante, e devera no prazo de
ate 10 (dez) dias theis, entregar ao Gestor do CONTRA TO os
documentos pendentes de apresentac;ao;

9.2.13 se em razao da peculiaridade do objeto da contratac;ao houver algum
documento que necessite de maior tempo para elaborac;ao ou para
obtenc;ao junto a empresas privadas ou orgaos pl1blicos, a
CONTRATADA podera solicitar a dilac;ao do prazo estabelecido no
subitem anterior, desde que reste comprovada formalmente tal
necessidade;

9.2.14 apresentar a CVM, quando do infcio das atividades, e sempre que
houver alocac;ao de novo empregado na execuc;ao do CONTRA TO,
reJac;ao contendo nome completo, cargo ou atividade exercida, orgao e
local de exercicio dos empregados alocados, para fins de ampla
divulgac;ao;

9.2.15 substituir imediatamente, em caso de eventual ausencia, tais como,
faltas, ferias e licenc;as, 0 empregado posta a servic;o da CVM, devendo
identificar previamente 0 respectivo substituto ao Gestor do
CONTRATO;

9.2.16 na impossibilidade de substituic;ao do empregado a tempo de cumprir 0

horano estabelecido, sua falta sera descontada no faturamento do mes
subsequente ao da ocorrencia,s em prejuizo da aplicac;ao das
penalidades dispostas no artigo 87, da Lei n° 8.666/93;

9.2.17 responder pOl' eventuais prejufzos decorrentes do descumprimento da
obrigac;ao con stante do subitem anterior;

9.2.18 efetuar 0 pagamento dos salarios dos empregados alocados na execuc;ao
contratual mediante deposito bancano na conta do trabalhador, que
devera ser aberta na localidade onde 0 profissional estiver prestando os
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servic;os, de modo a possibilitar a conferencia do pagamento por parte
daCVM;

9.2.19 fomecer mensalmente, juntamente com a fatura, ou sempre que
solicitados pela CVM, os comprovantes do cumplimento das
obrigac;6es previdenciarias, do Fundo de Garantia pOl' Tempo de
Servic;o - FGTS, Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT, e
do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados colocados a
disposic;ao da CVM, bem como declarac;ao devidamente assinada pelos
empregados alocados e pelo responsavel/preposto da CONTRA TADA;

9.2.20 apresentar, quando solicitado pela CVM, atestado de antecedentes
criminais e distribuic;ao dvel de toda a mao de obra oferecida para atuar
nas instalac;6es do orgao;

9.2.21 nao perrnitir que 0 empregado designado para trabalhar em urn tumo
preste seus servic;os no tumo imediatamente subsequente;

9.2.22 viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do lnlClO da
prestac;ao dos servic;os, a emissao do Cartiio Cidadao expedido pela
Caixa Economica Federal para todos os empregados;

9.2.23 viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do infcio da
prestac;ao dos servic;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 contlibuic;6es
previdenciarias foram recolhidas;

9.2.24 oferecer todos os meios necessalios aos seus empregados para obtenc;ao
de extrato de recolhimento sempre que solicitado pela Fiscalizac;ao;

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

9.2.26 atender de imediato as solicitac;6es da CVM quanto a substituic;ao dos
empregados alocados, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obligac;6es relativas a execuc;ao do servic;o,
conforme descrito neste CONTRA TO;

9.2.27 instruir seus empregados quanta a necessidade de acatar as orientac;6es
da CVM, inclusive quanto ao cumplimento das norrnas intemas;

9.2.28 instruir seus empregados a respeito das atividades a serem
desempenhadas, alertando-os a nao executar atividades nao abrangidas
pelo CONTRA TO, devendo a CONTRA TADA relatar a Fiscalizac;ao
toda e qualquer ocorrencia neste sentido, a fim de evitar desvio de
func;ao;

9.2.29 deter instalac;6es, aparelhamento e pessoal tecnico adequados e
disponfveis para a realizac;ao do objeto da licitac;ao;
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9.2.30 designar urn preposto perante a Superintendencia Administrativo-
Financeiro - SAD, para representa-la na execu<;ao do CONTRA TO,
como tambem prestar todos os esclarecimentos necessarios e atender as
reclamac;6es que por ventura surjam durante a execuc;ao do
CONTRATO;

9.2.31 em caso de substituic;ao do preposto pela CONTRATADA, a CVM
devera receber aviso formal com antecedencia minima de 24 (vinte e
quatro) horas, no qual deve conter informac;6es relativas ao substituto,
tais como: nome completo, numeros de telefone, enderec;o eletronico,
etc.;

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

9.2.33 sempre que solicitado, ate 0 5° (quinto) dia util do mes subsequente a
prestac;ao dos servic;os, 0 preposto devera apresentar, pessoalmente,
relat6rio de execuc;ao dos servic;os ao Gestor do CONTRA TO, no qual
constarao informac;6es relevantes concementes aos servic;os prestados
pelos profissionais;

9.2.34 relatar a Fiscalizac;ao toda e qualquer irregularidade verificada no
decorrer da prestac;ao dos servic;os;

9.2.35 nao permitir a utilizac;ao de qualquer trabalho do menor de 16
(dezesseis) anos, exceto na condic;ao de aprendiz para os maiores de 14
(quatorze) anos; nem permitir a utilizac;ao do trabalho do menor de 18
(dezoito) anos em trabalho notumo, perigo so ou insalubre;

9.2.36 pres tar todos os esclarecimentos que Ihe forem solicitados pela CVM,
atendendo prontamente a quaisquer reclamac;6es;

9.2.37 manter, durante toda a execuc;ao do CONTRA TO, em compatibilidade
com as obrigac;6es assumidas, todas as condic;6es de habilitac;ao e
qualificac;ao exigidas na lici tac;ao;

9.2.38 responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente,
ao patrimonio da Dniao em decon'encia de ac;ao ou omissao de seus
empregados ou prepostos, nao se excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade em razao da fiscalizac;ao ou do acompanhamento
realizado pela CVM;

9.2.39 guardar sigilo sobre todas as informac;6es obtidas em decorrencia do
cumprimento do CONTRA TO;

9.2.40 nao beneficiar-se da condic;ao de optante pelo Simples Nacional, exceto
para atividades de prestac;ao de servic;os previstas no § 5°-C, do artigo
18, da LC 123, de 2006;

9.2.41 arear com 0 onus decorrente de eventual equfvoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
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decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos
com 0 quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso 0

previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfat6rio para 0

atendimento ao objeto da licita~ao, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de
1993;

9.2.42 arcar com os onus resultantes de quaisquer a~5es, demandas, custos e
despesas decorrentes de contraven~ao, seja por culpa sua OU de
quaisquer de seus empregados ou prepostos, obligando-se, outrossim, a
assumir quaisquer responsabilidades decorrentes de a~5es judiciais ou
extrajudiciais de terceiros, que the venham a ser exigidas por for~a da
lei, ligadas ao cumprimento do ajuste firmado;

9.2.43 responsabilizar-se por todas as obriga~5es trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais pre vistas na legisla~ao
especifica, cuja inadimplencia nao transfere responsabilidade a CVM;

9.2.44 assumir a responsabilidade por todas as providencias e obriga~5es
estabelecidas na legisla~ao especifica de acidentes de trabalho, quando,
em ocorrencia da especie, forem vitimas os seus empregados quando do
fornecimento do objeto ou em conexao com ele, ainda que acontecido
em dependencia da CVM, inclusive por danos causados a terceiros;

9.2.45 aceitar, nas mesmas condi~5es do ajuste, os acrescimos ou supress5es
que se fizerem no objeto, ate 25% (vinte e cinco pOl' cento) do valor da
contrata~ao.

9.2.46 quando houver a eventual ou efetiva utiliza~ao de recursos de
inform<itica 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 PORTARIA/CVM/PTE N° 077, de 22 de
Setembro de 2010, sob pena de aplica~ao das san~5es previstas neste
CONTRATO.

9.2.47 Considerando que a promo~ao do desenvolvimento nacional sustentavel
e atualmente urn dos tres pilares das licita~5es publicas, ao lado 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 pel a Lei n° 12.34912010) e nos termos da
Instru~ao Normativa SLTIIMP nO 1, de 19/01/2010, a CONTRATADA
devera adotar as seguintes providencias:

a) Realizar a separa~ao dos resfduos reciclaveis descartados pela
CVM, na fonte geradora, e a coleta seletiva do papel para
reciclagem, que serao destinados as associa~5es e cooperalivas dos
catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE nO6, de
3/11/95, e do Decreto n° 5.94012006, ou outra forma de destina~ao
adequada, quando for 0 caso;
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a.l) os residuos s6lidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser
acondicionados adequadamente e de forma diferenciada, para fins
de disponibiliza<;ao a coleta seletiva.

b) otirnizar a utiliza<;ao de recursos e a redu<;ao de desperdicios e de
polui<;ao, atraves das seguintes medidas, dentre outras:

b.l) racionalizar 0 consumo de energia (especialmente eletrica) e
adotar medidas para evitar 0 desperdicio de agua tratada;

b.2) treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas
prciticas de redu<;ao de desperdicios e polui<;ao.

c) respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associa<;ao
Brasileira de Normas Tecnicas sobre resfduos s6lidos.

LO.l Cabera a CVM, sem preJUlzo das demais disposi<;6es insertas no Termo de
Referencia, Anexo I do Edital do Pregao Eletr6nico n.D 6/2016:

10.1.1 Proporcionar todas as condir;6es para que a CONTRA TADA possa
desempenhar seus servir;os de acordo com as determina<;6es deste
CONTRATO;

10.1.2 Exigir 0 cumprimento de todas as obriga<;6es assumidas pela
CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e os termos
de sua proposta;

10.1.3 Exercer 0 acompanhamento e a Fiscaliza<;ao dos servi<;os, por
servidores especialmente designados, anotando em registro pr6prio as
falhas detectadas, indicando dia, mes e ano, bem como 0 nome dos
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providencias cabfveis;

10.1.4 Notificar a CONTRA TADA, pOl' escrito, da ocorrencia de eventuais
imperfei<;6es no curso da execu<;ao do servi<;o, fixando prazo para a sua
corre<;ao;

10.1.5 pagar a CONTRA TADA 0 valor resultante da presta<;ao do servi<;o,
nos termos deste CONTRATO;

10.1.6 zelar para que, durante toda a vlgencia do CONTRA TO, sejam
mantidas, em compatibilidade com as obriga<;6es assurnidas pela
CONTRATADA, todas as condi<;6es de habilita<;ao e qualificar;ao
exigidas na licita<;ao;

10.1. 7 efetuar as reten<;6es tributarias devidas sobre 0 valor da fatura de
servir;os da CONTRA TADA;



CVM Comissao de Va/ores Mobi/iarios
Protegendo quem investe no futuro do Brosil

10.1.8 nao praticar atos de ingerencia na administrac;ao da CONTRA TADA,
tais como:

a) exercer 0 poder de mando sobre os empregados da
CONTRA TADA, devendo reportar-se somente aos prepostos ou
responsaveis por ela indicados, exceto quando 0 objeto da
contratac;ao previr 0 atendimento direto, tais como nos servic;os de
recepc;ao e apoio ao usuario;

b) direcionar a contratac;ao de pessoas para trabalhar na
CONTRATADA;

c) promover ou aceitar 0 desvio de func;6es dos trabalhadores da
CONTRATADA, mediante a utilizac;ao destes em atividades
distintas daquelas previstas no objeto da contratac;ao e em relac;ao a
func;ao especifica para a qual 0 trabalhador foi contratado; e

d) considerar os trabalhadores da CONTRA TADA como
colaboradores eventuais da propria CVM, especialmente, para
efeito de concessao de diarias e passagens.

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

11.1 A fiscalizac;ao do cumprimento das obrigac;6es contratuais sera exercida por
servidor da CVM devidamente designado pela Superintendencia Administrativo-
Financeira, por meio de Portaria especifica.

11.2 Ao servidor responsavel pela fiscalizac;ao competini acompanhar, fiscalizar,
conferir e avaliar a execuc;ao dos servic;os, bem como dirimir e desembarac;ar
quaisquer duvidas e pendencias que surgirem, determinando medidas necessarias
a regularizac;ao das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados no curso do
CONTRATO, e de tudo dar ciencia diretamente a CONTRATADA, conforme
artigo 67 da Lei n.o 8.666/1993, e suas alterac;6es. Para 0 caso de impedimento
do servidor indicado no quadro acima, sera designado, pela Superintendencia
Administrativo-Financeira (SAD), novo servidor para as func;6es de fiscalizac;ao.

11.3 As faltas cometidas pela CONTRAT ADA deverao ser devidamente registradas
no Processo pelo Gestor do CONTRATO. 0 Gestor devera propor ao
Ordenador de Despesas a aplicac;ao das sanc;6es que entender cabfveis para a
regularizac;ao das faltas cometidas, nos termos do Art. 67, paragrafo 2° e do
artigo 87 da Lei n° 8.666/1993.
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11.4 Cabera a CONTRATADA 0 pronto atendimento as eXlgencias inerentes ao
objeto contratado, feitas pelo Gestor do CONTRATO ou por seu substituto.

11.5 A CONTRA TADA e responsavel pelos danos causados diretamente a CVM ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execu<;ao do CONTRA TO, nao
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscaliza<;ao ou 0

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

11.6 Quando da rescisao contratual, 0 Gestor do CONTRA TO verifica~a 0

pagamento pela CONTRA TADA das verbas rescis6rias ou a comprova<;ao de
que os empregados serao realocados em outra atividade de presta<;ao de servi<;os,
sem que ocorra interrup<;ao do contrato de trabalho (art. 35, da Instru<;ao
Normativa n° 02/2008);

11.7 Ate que a CONTRA TADA comprove 0 disposto no item 11.6, a CVM retera a
garantia prestada e os valores das faturas correspondentes a 1 (urn) mes de
servi<;os, podendo utiliza-los para pagamento direto aos trabalhadores no caso de
a CONTRATADA nao efetuar os pagamentos em ate 2 (dois) meses do
encerramento da vigencia contratual (art.35, paragrafo unico, da Instru<;ao
Normativa n° 02/2008);

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

12.1 A CONTRA TADA devera apresentar comprovante de presta<;ao de garantia no
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do total contratual, que sera
liberada de acordo com as condi<;oes previstas neste CONTRATO, conforme
disposto no art. 56 da Lei nO8.666, de 1993.

12.2 A garantia devera ser apresentada no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis ap6s a
assinatura do CONTRATO (art. 19, inciso XIX, alfnea a, da IN SLTIIMP n°
2/2008).

12.2.1 0 prazo para apresenta<;ao da garantia podera ser prorrogado por igual
perfodo por solicita<;ao escrita e justificada da CONTRA TADA,
formalmente aceita pela CVM.

12.3 A inobservancia do prazo fixado para apresenta<;ao da garantia acarretara a
aplica<;ao de multa de 0,07% (sete centesimos por cento) do valor do
CONTRATO por dia de atraso, observado 0 maximo de 2 % (dois por cento).

12.4 0 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a CVM a promover a
rescisao do CONTRA TO por descumplimento ou cumprimento irregular de
suas clausulas, conforme dispoem os incisos I e II do art. 78 da Lei n° 8.666, de
1993.
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12.5 A garantia deve ser apresentada em uma das seguintes modalidades, conforme
op<;ao da CONTRA TADA:

12.5.1 cau<;ao em dinheiro ou tftulos da dfvida federal;

12.5.2 seguro-garantia; ou

12.5.3 fian<;a banca.ria.

12.6 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deyera
abranger 0 perfodo de vigencia da execu<;ao do CONTRA TO e mais 3 (tres)
meses ap6s 0 terminG da vigencia contratual.

12.7 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade esc01hida, 0 pagamento
de:

prejuizo advindo do nao cumprimento do objeto do CONTRA TO e do
nao adimplemento das demais obriga<;6es nele previstas;

prejufzos causados a CVM ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execu<;ao do CONTRATO;

multas morat6rias e punitivas aplicadas pela CVM a CONTRATADA;

obriga<;6es trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza,
nao adimplidas pela CONTRATADA.

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

12.7.3

12.7.4

12.8.1 Nao sera aceita a ap61ice de seguro que contenha ressalvas quanto a
cobertura dos riscos mencionados no Inciso XIX do artigo 19 da IN n° 02/2008
(atualizada).

12.9 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CVM, na Caixa
Econ6mica Federal, com corre<;ao monetaria, para os fins especfficos a que se
destina, sendo 0 recibo de dep6sito 0 unico meio habil de comprova<;ao desta
exigencia.

12.10 Se 0 valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obriga<;ao, a CONTRA TADA obriga-se a fazer a respectiva reposi<;ao
no prazo maximo de 2 (dois) dias uteis, contados da data em que for notificada,
salvo na hip6tese 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 ap61ice, calta 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 CONTRATADA cump11u todas as chiusulas
do CONTRA TO;

'16
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12.11.2 no prazo de 90 (noventa) dias ap6s 0 terminG da vigencia, podendo ser
estendido pela CVM em caso de ocorrencia de sinistro.

12.12 A CVM nao executani a garantia unicamente nas seguintes hip6teses:

12.12.1 caso fortuito ou fon;a maior;

12.12.2 alterac;ao, sem previa anuencia da seguradora ou do fiador, das
obrigac;oes contratuais;

12.12.3 descumprimento das obrigac;oes pela CONTRA TADA decorrente de
atos ou fatos da Administrac;ao;

12.12.4 pnitica de atos ilicitos dolosos por servidores da CVM.

12.13 A execuc;ao completa do CONTRA TO s6 aconteceni quando a
CONTRA T ADA comprovar 0 pagamento de todas as obrigac;oes trabalhistas
referentes a mao de obra utilizada, incluindo as verbas rescis6rias trabalhistas
decOlTentes da contratac;ao.

12.14 Caso 0 pagamento de que trata 0 item 12.13 nao ocorra ate 0 fim do segundo
mes ap6s 0 encerramento da vigen cia contratual, a garantia seni utilizada para 0

pagamento das verb as trabalhistas diretamente pela CVM.

12.15 A CONTRATADA, no momenta da assinatura do CONTRA TO, autoriza a
CVM a reter, a qualquer tempo, a garantia na forma prevista na cl<iusula 12.14.

12.16 A garantia prevista no inciso XIX do artigo 19 da Instruc;ao Normati va n.°
2/2008 somente sera liberada ante a comprovac;ao de que a empresa pagou todas
as verbas rescis6rias trabalhistas decorrentes da contratac;ao, e que, caso esse
pagamento nao ocorra ate 0 fim do segundo mes ap6s 0 encerramento da
vigencia contratual, a garantia sera utilizada para 0 pagamento dessas verbas
trabalhistas, conforme estabelecido no art. 19-A, inciso IV, desta Instruc;ao
Normativa, observada a legislac;ao que rege a materia.(Redac;ao dad a pela
Instruc;ao Normativa nO4, de 19 de marc;o de 2015)".

13.1 Comete infrac;ao administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 e da Lei n°
10.520, de 2002, a CONTRATADA que:

13.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigac;oes assumidas em
decorrencia da contratac;ao;

13.1.2 ensejar 0 retardamento da execuc;ao do objeto;

13.1.3 [raudar na execuc;ao do Contrato;

13.1.4

13.1.5

comportar-se de modo inidoneo;

cometer fraude fiscal;
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13.2 A cONTRATADA, ao cometer qualquer das infra<;6es discriminadas no
subitem acima, ficani sujeita, sem prejufzo da responsabilidade civil e criminal,
as seguintes san<;6es:

13.2.1 advertencia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao
acarretem prejufzos 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% (trinta por cento) sobre 0 valor total do
CONTRA TO, 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 cinco anos;

13.2.6 dec1ara<;ao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administra<;ao Publica, enquanto perdurarem os motivos detenmnantes
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 prejufzos 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;

13.5 Tambem fica sujeita as penalidades do art. 87, III e IV da Lei nO8.666, de 1993,
a cONTRATADA que:

13.5.1 tenha sofrido condena<;ao definitiva por praticar, por mews dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

13.5.2 tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licita<;ao;

13.5.3 demonstre nao possuir idoneidade para contratar com a Administra<;ao
em virtude de atos ilicitos praticados.

13.6 A aplica<;ao de qualquer das san<;6es previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara 0 contraditorio e a ampla defesa a
cONTRATADA, observando-se 0 procedimento previsto na Lei n.o 8.666, de
1993, e subsidiariamente na Lei n.o 9.784, de 1999.

13.7 A aplica<;ao das san<;6es previstas neste instrumento, que ocorreni apos regular
processo administrativo, nao impede que a cVM rescinda unilateral mente 0

--/6
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CONTRA TO e aplique outras san<;6es regulamentares (artigo 86, §1.0 da Lei n°
8.666/1993).

13.8 Sera facultada a CONTRATADA a apresenta<;ao de defesa previa no prazo de
05 (cinco) dias, ap6s a notifica<;ao, para as penalidades: advertencia, multa,
suspensao e impedimento e de 10 (dez) dias para a penalidade declara<;ao de
inidoneidade.

13.9 Em caso de inadimplencia quanto ao pagamento das multas que Ihe fQrem
aplicadas pela 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 nO6.830/1980.

13.10 A autoridade competente, na aplica<;ao das san<;6es, levara em considera<;ao a
gravidade da conduta do infrator, 0 carMer educativo da pen a, bem como 0 dano
causado a Administra<;ao, observado 0 principio da proporcionalidade.

13.11 Nao serao aplicadas simultaneamente, para a mesma a<;ao ou omissao, san<;6es e
glosas.

13.12 As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

14.1 A inexecu<;ao parcial ou total do CONTRA TO enseja a sua rescisao, conforme
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nO8.666/93.

14.2 A rescisao do CONTRA TO podera ser:

1- determinada por ato unilateral e escrito da CVM, nos casos enumerados nos
incisos I a XII, XVII e XVIII, do art. 78 da Lei nO8.6661L993;

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

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

14.3 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 n°
8.666/1993 ).

14.4 Caractetiza-se como falta grave, compreendida como falha na execu<;ao do
CONTRA TO, 0 nao recolhimento do FGTS dos empregados e das
contribui<;6es sociais previdenciarias, bem como 0 nao pagamento do salario, do
vale-transporte e do auxflio alimenta<;ao, que podeni dar ensejo a recisao do
CONTRA TO, sem prejuizo da aplica<;ao de san<;ao pecuniaria e da declara<;ao
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, XXVI, da IN SLTIIMP n02/2008).
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b) ceder ou transferir a terceiros 0 CONTRA TO e os direitos e obriga~6es
dele decorrentes, salvo com previa anuencia da CVM;

c) interromper unilateralmente 0 servic;:o sob alegac;:ao de inadimplemento por
parte da CVM;

d) publicar quaisquer relatorios, entrevistas, detalhes ou informac;:6es sobre este
CONTRA TO, bem como seu andamento, sem 0 previo consentimento da
CVM.

15.2 A relac;:ao da CONTRA TADA com a CVM restringe-se ao alcance do objeto
contratual, nao implicando qualquer relac;:ao de subordinac;:ao hienirquica, isto e,
os empregados e prepostos da CONTRATADA nao tedo qualquer vinculo
empregatfcio com a CVM, correndo por conta exclusiva da primeira todas as
obrigac;:6es decorrentes da legislac;:ao trabalhista, previdenciaria, fiscal e
comercial, as quais se obriga a saldar na epoca devida.

15.3 A CVM nao se vincula as disposic;:6es contidas em Acordos e Convenc;:6es
Coletivas que nao tratem de materia trabalhista, tais como as que estabelec;:am
valores ou indices obrigatorios de encargos sociais ou previdenciarios, bem
como de prec;:os para os insumos relacionados ao exercfcio da atividade (art. 13,
da Instruc;:ao Normativa SLTIJMP n° 2/2008).

15.4 Para dirimir as quest6es 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 serao decididos pela Gerencia de Licitac;:6es e Contratos, a luz
da legislac;:ao 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 so efeito.

Rio de Janeiro, .tl de julho de 2016.
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Tania Cri tina Lopes Ribelfo
PelaCVM


