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C O M P R O V A N T E  D E  R E C E B I M E N T O

Recebemos da CVM – COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, cópia do Edital
de Pregão Eletrônico nº 11/09 para organização de evento na cidade do Rio de Janeiro.

CNPJ
________________________________________________________________

NOME DO RESPONSÁVEL ____________________________________________

ENDEREÇO
__________________________________________________________

TELEFONE
__________________________________________________________

FAX ________________________________________________________________

E-MAIL ______________________________________________________________

NOME ______________________________________________________________

ASSINATURA ________________________________________________________

Rio de Janeiro, _______ de _________________ de 2009

OBS.: Os campos acima devem ser preenchidos em letra de forma. É indispensável o
preenchimento do CNPJ.
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  PREGÃO ELETRÔNICO Nº  11/09

PROCESSO DE COMPRAS Nº RJ-2009-2058

OBJETO: Contratação de serviços de organização de evento.

ÁREA RESPONSÁVEL: Superintendência Administrativo - Financeira (SAD)/
Gerência de Compras e de Serviços Gerais
(GAG)/Superintendência de Proteção e Orientação aos
Investidores (SOI).

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO

HORÁRIO: (de Brasília)

� Encaminhamento da proposta de preços e anexos até às 11:00 horas do dia da
sessão, no endereço: www.comprasnet.gov.br.

� Abertura da sessão: a partir das   11:00 horas do dia 30/07/2009.

LOCAL: http://www.comprasnet.gov.br

REGULAMENTAÇÃO BÁSICA : Lei nº 10.520, de 17/07/2002 e suas alterações
posteriores; Decreto nº 5.450, de 31.05.2005;
Instrução Normativa nº 05 do MARE, de
21.07.95, e suas alterações posteriores;
Decreto nº 3.722, de 09.01.2001; Decreto nº
6204/07; Lei nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores (subsidiariamente).

E D I T A L

O Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pela Portaria CVM/PTE/nº 160, de
12/12/08, realizarão, no dia, horário e local acima indicados, o Pregão Eletrônico nº
11/09, em obediência aos termos dos dispositivos legais e às condições estabelecidas
neste Edital e seus anexos, disposto a seguir:

a ) ANEXO I – Termo de Referência do Pregão n° 11/09;
b) ANEXO II - Declaração consoante o inciso XXXIII, art.7° da Constituição

Federal/1988.
c)ANEXO III- Minuta de contrato
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1. DO OBJETO

1.1- A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de organização de evento,
conforme o disposto no Termo de Referência (ANEXO I ).

1.2- O evento será constituído de uma conferência internacional à realizar-se
nos dias 14 a 16 de dezembro de 2009 no Rio de Janeiro, denominada 3ª
Conferência a ser promovida pela Rede Internacional de Educação
Financeira (International Network for Financial Education - INFE).

Trata-se de evento internacional que será realizado, pela primeira vez, na
América Latina. A INFE congrega quase 60 países, atualmente, e a
realização da conferência no Brasil pretende estimular a disseminação
regional da importância da educação financeira, especialmente no
contexto da crise financeira internacional, cujos reflexos na região vem
sendo sentidos, mais diretamente, nos mercados financeiros,
especialmente nas bolsas de valores. Para essa edição é esperada a
participação da Secretária-Geral da OCDE, bem como de Ministros de
Estado brasileiros.

Local: Rio de Janeiro

Data prevista: 14 a 16de dezembro de 2009

2. DE ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1- Caberá à empresa contratada disponibilizar/executar para a organização e
administração dos eventos os serviços constantes do Termo de
Referência/Projeto Básico, anexo I deste edital

3 DA PARTICIPAÇÃO

3.1- Poderão participar do certame as pessoas jurídicas que atuem em ramo
compatível com o objeto licitado, devidamente identificadas pela sua
chave de identificação e da senha de acesso privativa, conforme norma
do provedor do sistema eletrônico.
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3.2- Para participação no Pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar,
em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade
com as exigências do Edital (Art. 21§ 2º, do Decreto nº 5.450/05).

3.3- Estarão impedidas de participar da presente licitação:

a) a licitante cuja falência ou insolvência civil tenha sido
decretada judicialmente ou que estejam em gozo de
benefício da concordata ou que tenham requerido
recuperação judicial, ainda não encerrada, nos termos do
art. 63 da Lei nº 11.101, de 09/02/2005;

b) a licitante que tenha sido declarada inidônea por qualquer
órgão ou entidade das Administrações Públicas Federal,
Estadual ou Municipal;

c) a licitante que tenha prestado informações inverídicas em
sua documentação para habilitação ou em sua proposta de
preços;

d) as empresas constituídas em forma de consórcio;

e) a licitante da qual seja sócio, cooperado, dirigente ou
responsável técnico, servidor da CVM.

3.4 - O C.N.P.J. apresentado pela licitante para sua habilitação será,
obrigatoriamente, o mesmo a receber a Nota de Empenho e da
assinatura do Contrato, a emitir a Nota Fiscal/Fatura
correspondentes à aquisição e aos serviços, bem como alvo da
liquidação da despesa.

3.5 - A licitante ficará obrigada a manter válidos todos os documentos
relativos à regularidade de Cadastramento no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF durante
todo o procedimento licitatório, bem como durante o período
da execução dos compromissos assumidos (art. 55, inc. XIII da
Lei nº 8.666/93 c/c art. 9º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002).

3.6- Qualquer pessoa, seja ela jurídica ou física, poderá acompanhar o
desenvolvimento do pregão eletrônico, em tempo real, por meio
do sítio http//www.comprasnet.gov.br.
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4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

4.1- O credenciamento dar-se-á  pela atribuição de chave de identificação
e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico
(Art. 3º, § 1º, do Decreto nº 5.450/05), no site
http://www.compranet.com.br.

4.2- O credenciamento da licitante dependerá de registro cadastral
atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
– SICAF, que também será requisito obrigatório para fins de
habilitação (art. 3º, § 2º do Decreto nº 5.450/05).

4.3- O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na
responsabilidade legal da licitante ou de seu representante legal e na
presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes ao pregão eletrônico (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05).

4.4- O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por
seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à
Comissão de Valores Mobiliários – CVM, entidade promotora da
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso
indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto
nº 5.450/05).

5. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1- A licitante deverá encaminhar sua proposta, após a divulgação do
Edital no sítio www.comprasnet.gov.br com a descrição do objeto
ofertado e o preço, se for o caso, o respectivo anexo, até a data e
hora marcadas para abertura da sessão, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, quando encerrar-se-á automaticamente, a fase de
recebimento de propostas (Art. 21º, do Decreto nº 5.450/05).

5.2- O encaminhamento da proposta dar-se-á por meio da digitação da
senha privativa da licitante (art. 21 § 1º, do Decreto nº 5.450/05).

5.3- Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta anteriormente apresentada;
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5.4- A licitante será responsável por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome ou sistema eletrônico, assumindo como
firmes e verdadeiras sua proposta e lances (Art. 3º, § 5º, Decreto nº
5.450/05).

5.5- Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão
(Art. 13, inciso IV, Decreto nº 5.450/05).

5.6- As licitantes vencedoras deverão apresentar, no 1º dia útil
subseqüente ao da sessão pública do presente pregão eletrônico,
suas respectivas propostas de preços por escrito, que deverão .

I- Ser datilografadas/impressas em papel timbrado ou
com aposição do carimbo padronizado do CNPJ da
empresa, não conter emendas, rasuras, acréscimos
ou entrelinhas, ter suas páginas numeradas e ser
emitidas em linguagem clara, objetiva e que não
dificulte a exata compreensão do seu enunciado,
além de conter o endereço completo, número de
telefone e FAX, e-mail e nome completo de quem
tem poderes para assinar o Contrato.

II-  Conter a data de emissão, bem como ser assinada na
última folha e rubricada nas demais.

III-  Conter o prazo de validade dos preços (mínimo de
60 dias corridos), a contar da data do
encaminhamento, via sistema, da proposta (art. 27,
§4º do Decreto nº 5.450/05).

IV-  Conter o último preço oferecido (unitário e global
por item) relativo ao item do objeto licitado,
incluindo todas as despesas legais ou adicionais,
previstas neste Edital e seus Anexos, em reais (em
algarismo e por extenso), limitado a duas casas
decimais.

V- Conter o nome do banco com o qual a licitante
opera, o número e nome da agência e respectiva
conta-corrente. A fim de agilizar o pagamento, é
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conveniente a indicação de uma das agências do
Banco do Brasil S.A.

5.7 As propostas escritas poderão ser enviadas pelo Fax nº (21)
3554-8475 ou serem entregues na Gerência de Compras e
de Serviços Gerais (GAG), à Rua Sete de Setembro nº 111,
28º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ.

5.8 Não serão consideradas propostas com alternativas,
devendo as licitantes se limitarem às especificações deste
Edital.

5.9 Os valores estimados para a aquisição constam do Termo
de Referência (ANEXO I).

6 DA ABERTURA DA SESSÃO E DA FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1- A partir da data e horário previsto no edital, terá início a sessão
pública do presente Pregão, com a divulgação das Propostas de Preços
recebidas (art. 22º, § 4º , do decreto nº5.450/050).

6.2- O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos no edital (Art. 22, § 2º do Decreto nº 5.450/05).

6.3- Aberta a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances
(VALOR  GLOBAL ) exclusivamente por meio de sistema
eletrônico.

6.4- No que se refere aos lances, os licitantes serão imediatamente
informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e
valor (Art. 24,§ 2º do Decreto nº 5.450/05).

6.5- Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário
fixado e as regras estabelecidas no edital (Art. 24, § 2º do Decreto nº
5.450/05).

6.6- Os licitantes somente poderão oferecer lance inferior ao último por
eles ofertados e registrados no sistema (Art. 24º, § 3º do Decreto nº
5.450/05).
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6.7- Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar (Art. 24, § 4º
do Decreto nº 5.450/05).

6.8- Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão
informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado que
tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada a
identificação da detentora do lance (art. 24º, § 5º do Decreto nº
5.450/05).

6.9- No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer
acessível às licitantes para a recepção dos lances. O pregoeiro,
quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem
prejuízo dos atos realizados (art. 24, § 10º, do Decreto nº 5.450/05).

6.10- Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinicio somente
após comunicação aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br
(art. 24, § 11º do Decreto nº 5.450/05).

6.11- A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do
pregoeiro(Art. 24 § 6º do Decreto nº 5.450/05).

6.12- O sistema emitirá aviso de fechamento iminente dos lances, após o
que transcorrerá período de tempo de até 30 minutos, aleatoriamente
determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a
recepção de lances (art. 24º, § 7º do Decreto nº 5.450/05).

6.13- Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver
sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e
houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior a melhor
proposta, proceder-se-á da seguinte forma:

6.13.1- O percentual de 5% (cinco por cento) será aferido na
comparação de valor global, decorrente da aplicação do
preço proposto.

6.13.2- A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos,
contados do envio da mensagem automática pelo sistema,
apresentar um último lance, com preço necessariamente
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inferior àquele apresentado pela primeira colocada,
situação em que, atendidas as exigências habilitatórias,
será adjudicado em seu favor o objeto deste certame.

6.13.3- Não sendo vencedora, a microempresa ou empresa de
pequeno porte melhor classificada, na forma da condição
anterior, o sistema, de forma automática, convocará as
licitantes remanescentes que porventura se enquadrem no
caput (6.13), na ordem classificatória, para o exercício do
mesmo direito.

6.13.4- No caso de equivalências dos preços apresentados pelas
microempresas ou empresas de pequeno porte que se
encontrem na hipótese descrita nesta condição, o sistema
fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando,
automaticamente a vencedora para o encaminhamento do
lance final do desempate.

6.13.5- Não ocorrendo a adjudicação nos termos previstos nesta
condição, o objeto licitado será adjudicado em favor da
licitante detentora da proposta originalmente melhor
classificada.

6.14- Após o fechamento da etapa de lances, o pregoeiro poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao
licitante que tenha apresentado lance de menor valor, para que seja
obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se
admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no edital
(Art. 24 § 8º do Decreto nº 5.450/05).

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1- Encerrada a etapa de lances, será verificada a conformidade entre a
proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação e
verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital
(Art. 25, caput, do Decreto nº 5.450/05).

7.2- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o
Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada,
quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito (art.
4º, inciso XI da Lei nº10.520, de 17/07/2002).

7.3- Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério
do MENOR PREÇO, observados os prazos máximos para
fornecimento, as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de
desempenho definidos no Edital (art. 4º, X da Lei nº 10.520, de
17/07/2002).
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7.4- Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se a
licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro
examinará a proposta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação,
e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance
que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora
e a ela adjudicado o objeto do certame (art. 4º, XVI da Lei nº 10.520,
de 17/07/2002 c/c art. 25º, § 5º do Decreto nº 5.450/05).

7.5- A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances
apresentados e demais informações relativas à sessão pública do
Pregão constarão de ata divulgada no sistema eletrônico,
imediatamente após o encerramento da sessão pública (art. 30º, § 3º
do Decreto nº 5.450/05).

8. DA HABILITAÇÃO

8.1- Sendo aceitável a proposta de menor preço global, a respectiva
licitante deverá comprovar, desde logo, que cumpre todas as
exigências de habilitação exigidas neste Edital, podendo tal
comprovação dar-se mediante encaminhamento da documentação
através do Fax (21) 3554-8475, com o posterior envio dos originais
ou cópias autenticadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (art.
25º, §§ 2º e 3º  do Decreto nº 5.450/05).

8.2- As licitantes deverão cumprir as seguintes exigências de habilitação:
I- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,

devidamente registrado, em se tratando de sociedades
empresárias, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado
de documentos de eleição de seus administradores.

II-  Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercício. 

III- Possuir registro cadastral atualizado no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF (art. 3º, §
2º do Decreto nº 5.450/05). A regularidade da documentação é
verificada automaticamente pelo sistema. No caso de
impossibilidade de consulta ao SICAF, e/ou aos sítios oficiais
da Fazenda Nacional, Sistema de Seguridade Social e o Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço, o pregoeiro poderá solicitar
o envio, através do Fax (21) 3554-8475, de documentos que
comprovem a regularidade fiscal.

IV-  Apresentar declaração de que a licitante cumpre o disposto
no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição da República
Federativa do Brasil, conforme modelo (ANEXO II )
fornecido pela CVM (art. 14, inciso IV do Decreto nº
5.450/05). Tal declaração poderá ser enviada através do Fax
(21) 3554-8475, com posterior envio do original ou cópia
autenticada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
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V- Original ou cópia autenticada de 01 atestado de desempenho,
expedido por pessoa de direito público ou privado, atestando
que a licitante prestou ou está prestando, sem qualquer
restrição, serviços de natureza semelhante aos ora licitados
(atividade pertinente (evento de caráter internacional) e
compatível em características, quantidades e prazos com o
objeto da licitação, art. 30, II da Lei nº 8.666/93). O atestado
deverá conter além do nome da atestante, seu endereço e
telefone. O atestado poderá ser enviado através do fax (21)
3554-8475, com posterior envio dos originais ou cópias
autenticadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

VI-  Original ou cópia autenticada de certidão negativa de falência
ou concordata expedidas pelo Distribuidor da sede da
licitante, não sendo aceitas certidões emitidas com mais de
60 (sessenta) dias anteriores à data da realização da licitação,
podendo estas, serem revalidadas pelo Distribuidor que a
expediu. As licitantes sediadas em outras Comarcas ou
Estados, deverão apresentar juntamente com as certidões
exigidas, declaração passada pelo foro da sua sede, indicando
quais os cartórios ou Ofícios de Registro que controlam a
distribuição de falências ou concordatas. A certidão poderá
ser enviada pelo fax (21) 3554-8475, com posterior envio do
original ou cópia autenticada no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas).

VII-  Não serão aceitos protocolos referentes á solicitação feita às
repartições competentes, quanto aos documentos
mencionados neste capítulo, nem cópias ilegíveis, mesmo
que autenticadas.

8.3- Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a
licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do
certame (art. 25º § 9º do Decreto nº 5.450/05).

8.4- A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitação sujeitará a licitante às sanções previstas na legislação
pertinente (art 21 § 3º do Decreto nº 5.450/05).

9. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

9.1- Até três dias úteis anteriores à data fixada para a abertura do pregão,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, exclusivamente
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por meio eletrônico via internet, no sítio www.comprasnet.gov.br
(Art 19 do Decreto nº 5.450/05).

9.2- Até dois dias úteis anteriores à data fixada para a abertura do pregão,
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na
forma eletrônica (Art. 18º, caput do Decreto nº 5450/05).

9.3- Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 horas
(Art. 18º, § 1º do Decreto nº 5450/05).

9.4- Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova
data para a realização do certame (art. 18, § 2º do Decreto nº
5.450/05).

9.5- Os prazos referidos acima não incluem o dia exato da abertura,
encerrando-se necessariamente no dia útil anterior.

10. DO RECURSO

10.1- A manifestação de interpor recurso, por item, será feita após a
declaração do vencedor, durante a sessão pública, exclusivamente
pelo sistema.

10.1.1- As razões recursais deverão ser apresentadas
exclusivamente pelo sistema, no prazo de 03 (três) dias
úteis, devendo ser dirigidas ao Superintendente
Administrativo-Financeiro da CVM (art. 26, caput, do
Decreto nº 5450/05).

10.1.2- A falta de manifestação imediata da licitante importará a
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto
da licitação pelo pregoeiro ao vencedor (art. 26, §1º do
Decreto nº 5.450/05).

10.2- As demais licitantes poderão apresentar contra-razões recursais na
mesma forma do subitem 10.1.1 acima, em até 3 (três) dias úteis,
contados a partir do término do prazo da recorrente (art. 26, caput,
do Decreto nº 5.450/05).

10.3- O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento (Art. 4º , XIX da Lei nº 10.520, de
17/07/2002 c/c art. 26,§ 2º do Decreto nº 5.450/05).

10.4- Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a autoridade competente homologará a adjudicação
para determinar a contratação (art. 4º, XXI da Lei nº 10.520, de
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17/07/2002 c/c art. 11, XX do Decreto nº 3.555/00 e art. 27 do
Decreto nº 5.450/05).

10.5- Os prazos acima referidos não incluem o dia exato da abertura,
encerrando-se necessariamente no dia útil anterior.

11. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

11.1– O serviço objeto do presente Edital será prestado pela
ADJUDICATÁRIA à CVM, consoante o ANEXO I do presente
edital, após a data de recebimento/retirada da Nota de Empenho
correspondente.

11.2– Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei no 8.666/93,
mediante recibo, o objeto da presente licitação será recebido,
observado o disposto no Termo de Referência (ANEXO I) ,
definitivamente, em até 05 (cinco) dias úteis após a verificação
comprobatória da adequação do serviço aos termos contratuais.

11.3- Após o recebimento da Nota de Empenho, a fiscalização da
execução do mesmo será efetuada pelos servidores a que se refere o
subitem 17.1. O fornecimento executado em desacordo com o
estipulado neste instrumento convocatório e na proposta da
ADJUDICATÁRIA será rejeitada parcialmente ou totalmente,
conforme o caso, mediante informação por escrito dos FISCAIS à
Gerência de Compras e Serviços Gerais da CVM

12. DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO

12.1- A Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos documentos comprobatórios
do cumprimento das obrigações decorrentes do contrato, deverá ser
encaminhada ao fiscal do contrato (nome, andar e gerência)
designado pela contratante, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93.

12.2- Caberá ao fiscal, no prazo de 3 dias úteis a partir do seu
recebimento, atestar a prestação do serviço verificando o
cumprimento pela contratada de todas as condições pactuadas,
inclusive quanto ao preço cobrado. Após, liberará a referida Nota
Fiscal/Fatura para a gerência de Contabilidade e Finanças (GAF)
para fins de liquidação da despesa e pagamento.

12.3- Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a
liquidação de despesa, aquela será devolvida pela fiscal à contratada
e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-
se-á após a reapresentação do documento fiscal devidamente
regularizado, não acarretando qualquer ônus para a CVM.
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12.4- O pagamento será efetuado conforme o cronograma abaixo, em um
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a apresentação das
respectivas notas fiscais/faturas, mediante depósito na conta corrente
da contratada, devendo, os títulos, permanecerem em carteira, não
sendo admitido pela CVM caucionamento ou cobrança bancária,
situação em que a contratada ficará sujeita as sanções, a juízo da
CVM, previstas neste edital.
12.4.1- Cronograma de pagamento:
12.4.2- 90% (noventa por cento) do valor total contratado após a

realização do evento;
12.4.3- 5% (cinco por cento) do valor total contratado após o

recebimento, devidamente atestado pelo fiscal, dos DVD’s
e Fotos a que aludem os itens 2.2.3”c” e 4.9”b” e “c” do
Termo de Referência;

12.4.4- 5% (cinco por cento) do valor total contratado após o
desligamento do “site” a que se refere o item 4.7 do Termo
de Referência.

12.5- Nenhum pagamento será efetuado à ADJUDICATÁRIA antes de
paga ou compensada a multa que, porventura, lhe houver sido
imposta (art. 86, § 3º da Lei nº 8.666/93 c/c art. 9º da Lei nº 10.520,
de 17/07/02).

12.4- Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica
convencionado que os encargos moratórios devidos pelo
Contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao
efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluídos em fatura
própria, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula:
EM=I x N x VP , onde:

EM = Encargos Moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o
pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso;
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim
apurado:

I = ___i__ I = __6/100 I= 0,00016438
                   365 365

12.5- Não serão considerados os atrasos no pagamento pela CVM
decorrentes de caso fortuito ou força maior, nos casos caracterizados
como fato do príncipe (ação superior do Estado, unilateral e
imprevista, que impossibilita o cumprimento, ao menos temporário,
de um ou de todos os deveres contratuais).

13. DA DESTINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1 -   As despesas correrão à conta do Elemento de Despesa 339039
– Programas de Trabalho 04.123.0778.2205.0001.
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14. DO CONTRATO

14.1- O presente contrato vigorará da data da sua assinatura até
31/12/2009.

14.2- Independente de transcrição, farão parte do Contrato a ser celebrado:

a) a proposta da licitante vencedora e seus respectivos anexos;

b) o presente Edital e seus anexos;

c) a Nota de Empenho correspondente.

14.2- A CONTRATADA deverá assinar o contrato em 3 (três) dias úteis, a
contar da data do recebimento do respectivo aviso. Este prazo poderá
ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela
parte durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado
aceito pela CVM (art. 64, caput e §1º da Lei nº 8.666/93 c/c art. 9º
da Lei nº 10.520/02).

14.3- Decorridos 60 (sessenta) dias da abertura das propostas, sem
convocação para a retirada da respectiva nota de empenho, ficam as
licitantes liberadas dos compromissos assumidos (art. 64,§ 3º da Lei
nº 8.666/93 c/c art. 9º da Lei nº10.520, de 17/07/2002).

14.4- Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no
ato da assinatura do contrato, será convocada outra licitante,
observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis,
observada a possibilidade de negociação (art. 27, §3º do Decreto nº
5.450/05).

14.5- Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta,
não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no
edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar
na  execução do contrato, comportar-se-á de modo inidôneo, fizer
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito á ampla
defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem
prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais
cominações legais (art. 28, caput do Decreto nº 5450/05).

14.6- Conforme ANEXO III, será firmado contrato com a licitante
vencedora
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15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

15.1- A CONTRATADA se obriga a:

a) Executar todas as obrigações relativas ao contrato, assumindo inteira
responsabilidade pela sua execução.

b) Comunicar a CVM, com uma antecedência mínima de 20 (vinte) dias
da realização do evento, sobre quaisquer ocorrências relacionadas aos
serviços a serem prestados;

c) Não transferir a terceiros as obrigações assumidas, por qualquer forma e
nem mesmo parcialmente, sem prévio consentimento por escrito da
CVM;

d) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas
(sem quaisquer ônus para a CVM), no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou de materiais empregados (art.69 da Lei nº
8.666/93 c/c art. 9º da Lei nº 10.520, de 17/07/02);

e) Guardar sigilo absoluto sobre as informações que vier a ter conhecimento
por força do ajuste;

f) Solicitar os esclarecimentos necessários para o regular cumprimento dos
termos acordados à Superintendência de Proteção e Orientação aos
Servidores (SOI);

g) Manter, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. Assim,
sempre que expirar a validade, a ADJUDICATÁRIA ficará obrigada a
renovar todos os documentos relativos à regularidade no SICAF -
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (art. 55, inciso
XIII da Lei nº 8.666/93 c/c art. 9º da Lei nº 10.520, de 17/07/02).

h) Manter o preço proposto para a prestação dos serviços desde a
contratação até a efetiva prestação dos mesmos.
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16. DAS OBRIGAÇÕES DA CVM

16.1- A CVM se obriga a proporcionar todas as condições para que a
CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro das
normas deste Edital.

17. DA FISCALIZAÇÃO

17.1- A fiscalização do cumprimento das obrigações serão exercidas
pela Superintendência de Proteção e Orientação aos Investidores
(SOI), cujo titular será denominado doravante FISCAL,
devidamente credenciado pela Superintendência Administrativo-
Financeira da CVM (SAD), ao qual competirá acompanhar,
fiscalizar, conferir e avaliar a execução/fornecimento, bem como
dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que
surgirem, determinando medidas necessárias à regularização das
faltas, falhas, problemas ou defeitos observados no curso do
contrato, e de tudo dará ciência à contratada, conforme art. 67,
parágrafo 1º da lei nº 8.666/93. Para o caso de impedimento do
servidor indicado para a função de fiscal, está designado pela
Superintendência Administrativo-Financeira (SAD) seu substituto
eventual como fiscal substituto.

17.2- As faltas cometidas pela contratada deverão ser devidamente
registradas no processo pela fiscal do contrato, que providenciará
o envio de notificação à contratada, informando sobre a abertura
de prazo de defesa para a prestação dos esclarecimento
necessários. O fiscal deverá, ainda, propor ao Ordenador de
despesas a aplicação das sanções que entender cabíveis para a
regularização das faltas cometidas, nos termos do art. 67, § 2º e
do art. 87 da lei nº 8.666/93.

17.3- Caberá a contratada o pronto atendimento às exigências inerentes
ao objeto contratado, feitas pelo fiscal ou por seu substituto.

17.4- O contratado é responsável pelos danos causados diretamente á
Administração ou à terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento por parte da
CVM (art.70 da lei nº 8.666/93).

17.5- A CVM se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o
fornecimento prestado em desacordo com o acordado (art. 76 da
Lei nº 8.666/93 c/c art. 9º da Lei nº 10.520, de 17/07/02).

18. DAS PENALIDADES

18.1- Na hipótese da licitante vencedora desistir expressamente desta
licitação, ou se recusar a receber/retirar a Nota de Empenho
correspondente, no prazo previsto neste Edital, estará sujeita à
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multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da sua proposta (art.
64 da Lei nº 8.666/93 c/c art. 9º da Lei nº 10.520, de 17/07/02).

18.2- Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas a CVM
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA/
ADJUDICATÁRIA as seguintes sanções, sem prejuízo do
disposto no inciso IV, do artigo 87, da Lei nº 8.666/93:

a) advertência;

b) multa de até 20% (vinte por cento) do valor da proposta;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento
de contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos (Art.7º da Lei 10.520/02 c/c Art.
28, caput, do Decreto nº 5.450/05).

18.2.1-As sanções previstas nas alíneas “a” e “c” deste item
poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea “b”,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

18.3- O não cumprimento dos prazos estabelecidos no Edital acarretará à
CONTRATADA, independentemente das sanções previstas no
subitem 18.2, multa diária de 0,5%(meio por cento) do valor da
proposta (art. 86 da Lei nº 8.666/93 c/c art. 9º da Lei nº 10.520, de
17/07/02).

18.3.1- A aplicação da multa acima, a qual ocorrerá após regular
processo administrativo, não impede que a CVM rescinda
unilateralmente o contrato e aplique outras sanções
regulamentares (Art. 86,§ 1º da Lei nº 8.666/93 c/c art. 9º
da Lei nº 10.520, de 17/07/2002).

18.4- O licitante que, dentro do prazo de validade de sua proposta, não
assinar o contrato, ou ata de registro de preços, deixar de entregar
documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do compromisso assumido,
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer
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fraude fiscal, garantido o prévio direito da citação e da ampla defesa,
ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo
prazo de 05 (cinco) anos e será descredenciado no SICAF, sem
prejuízo das multas previstas no Edital e no contrato e demais
cominação legais (Art. 7º da Lei nº 10.520/02 c/c Art. 28, caput, do
Decreto nº 5.450/05).

18.4.1- As penalidades serão obrigatoriamente registradas no
SICAF (Art. 28, parágrafo único do Decreto nº 5.450/05).

18.5- Em caso de inadimplência  quanto ao pagamento das multas que lhe
forem aplicadas pela CVM, a CONTRATADA fica desde já ciente
que estará sujeita à sua inclusão no Cadastro Informativo dos
créditos não quitados do setor público federal (CADIN), consoante
legislação específica sobre a matéria, consoante legislação específica
sobre a matéria, sendo executada segundo a Lei nº 6.830/80.

19- DA RESCISÃO DO CONTRATO:

19.1- A inexecução parcial ou total do contrato enseja a sua rescisão,
conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

19.2- A rescisão poderá 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 nº
8.666/93;

II – amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo,
desde que haja conveniência para a CVM; ou

III – judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

19.3-  Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa (art. 78, § único da
Lei nº 8.666/93).

20. DO DIREITO DE PETIÇÃO

20.1- Dos atos da Administração cabem:
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I- Recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do
ato, nos casos de:

a) anulação ou revogação da licitação;

b) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária
ou de multa;

II- Representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da
decisão relacionada com o objeto da licitação ou do compromisso
assumido, de que não caiba recurso hierárquico.

20.2- A intimação dos atos referidos no inciso I, alínea "a" acima,
excluídos os relativos à advertência e multa, será feita mediante
publicação no Diário Oficial da União (art. 109, § 1º da Lei nº
8.666/93 c/c art. 9º da Lei nº 10.520, de 17/07/02).

20.3- A autoridade competente, motivadamente e presentes razões de
interesse público, poderá atribuir ao recurso interposto eficácia
suspensiva (art. 109, §2º da Lei nº 8.666/93 c/c art. 9º da Lei nº
10.520, de 23/08/01).

20.4- Os recursos deverão ser entregues, contra recibo, na Gerência  de
Compras e de Serviços Gerais da CVM (GAG), localizada na
Rua Sete de Setembro nº 111, 28º andar, no Centro – Rio de
Janeiro – RJ, devendo ser dirigidos à autoridade superior, por
intermédio da autoridade que praticou o ato recorrido e, sob pena
de preclusão, interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis
contados da intimação do ato (art. 109, inciso I, alínea “b” da Lei
nº 8.666/93 c/c art. 9º da Lei nº 10.520, de 17/07/02).

20.4.1-Interposto o recurso, a autoridade que praticou o ato
recorrido poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5
(cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-lo à
autoridade superior, devidamente informada, devendo
neste caso a decisão ser proferida dentro do prazo de 5
(cinco) dias úteis contados do recebimento do recurso, sob
pena de responsabilidade (art.109, § 4º da Lei nº 8.666/93
c/c art. 9º da Lei nº 10.520, de 17/07/02).

20.5- Interposto o recurso por uma das licitantes, o fato será
comunicado às demais que poderão impugná-lo no prazo de 5
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(cinco) dias úteis a contar da data da ciência (art. 109,§ 3º da Lei
nº 8.666/93 c/c art. 9º da Lei nº 10.520, de 17/07/02).

21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

21.1- A relação da ADJUDICATÁRIA com a CVM restringe-se ao
alcance do objeto licitado, não implicando qualquer relação de
subordinação hierárquica.

21.2- A CVM poderá, a seu critério exclusivo, de acordo com o artigo
65, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93, reduzir ou aumentar a
quantidade do objeto licitado desde que não ultrapasse a 25% (
vinte cinco por cento) do valor inicial atualizado da Nota de
Empenho (art. 9º da Lei nº 10.520, de 17/07/02).

21.3- O Superintendente Administrativo-Financeiro da CVM poderá
revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, mediante parecer por escrito
e devidamente fundamentado (art. 29 do Decreto nº 5.450/05).

21.4- Caso constatada ilegalidade no procedimento, o Superintendente
Administrativo-Financeiro da CVM  deverá anular a licitação, de
ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer por
escrito e devidamente fundamentado, sem que caiba às licitantes o
direito a qualquer reclamação ou indenização, ressalvado o direito
do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver
suportado no cumprimento do compromisso assumido (art. 29, §
2º do Decreto nº 5.450/05 ).

21.5- No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado
o contraditório e a ampla defesa (art. 49,§ 3º da Lei nº 8.666/93
c/c art. 9º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002).

21.6- O pregoeiro poderá desclassificar proponentes por ato
fundamentado, sem direito à indenização ou ressarcimento, sem
prejuízo de outras sanções cabíveis, em razão de fatos
supervenientes ou só conhecidos após o julgamento e que
desabonem a sua idoneidade financeira, capacidade técnica ou
administrativa (art. 43, § 5º da Lei nº 8.666/93 c/c art. 9º da Lei nº
10.520, de 17/07/02).
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21.7- É vedado participar da presente licitação servidores da CVM, seus
parentes consagüineos ou afins até o 2º grau, e pessoas jurídicas com
a participação dos mencionados anteriormente.

21.8- Após o envio da documentação não serão permitidos quaisquer
adendos, acréscimos ou retificações aos documentos e às
propostas, salvo quando se tratar:

(a) de simples omissão não conflitante com os termos do Edital e com
a lisura da competição;

(b) juntada de documentos decorrente de diligências promovidas pela
CVM, conforme disposto no subitem 19.8.

21.9- É facultado ao pregoeiro, em qualquer fase da licitação, promover
diligências destinadas a esclarecer ou completar a instrução do
processo licitatório, inclusive solicitar ao licitante vencedor a
apresentação de amostras, protótipos, manuais, de forma a
verificar a ocorrência de ajustes dimensionais, sem que se
descaracterize o objeto licitatório (art. 43,§ 3º da Lei nº 8.666/93
c/c art. 9º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002).

21.10- Na apresentação das propostas, simples omissão ou
irregularidades irrelevantes, sanáveis ou desprezíveis, poderão ser
relevadas a exclusivo critério do Pregoeiro, desde que não causem
prejuízos à Administração.

21.11- A apresentação da proposta implica, tacitamente, inteira
submissão às condições estabelecidas na legislação pertinente, aos
termos deste Edital, bem como aos regulamentos administrativos
e normas gerais e especiais aplicáveis.

21.12- As dúvidas quanto à interpretação dos termos do presente Edital
deverão ser encaminhadas e apontadas à CVM, através do
respectivo pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, no sítio
www.comprasnet.gov.br, até 03 (três) dias úteis anteriores à data
fixada para abertura da sessão pública (Art. 19º, do Decreto nº
5.450/05).

21.13- Qualquer modificação no Edital será divulgado no mesmo
instrumento da publicação em que se deu o texto original,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas (Art. 20 do Decreto 5.450/05).
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21.14- Na contagem dos prazos estabelecidos nesta licitação, excluir-se-á
o dia do início e incluir-se-á o do vencimento (art. 110 da Lei nº
8.666/93 c/c art. 9º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002).

21.15- Havendo indícios de conluio entre as licitantes, a CVM
comunicará os fatos apurados à Secretaria Nacional de Direito
Econômico do Ministério da Justiça (ou a quem de direito) para a
adoção das medidas cabíveis.

21.16- Havendo indícios ou evidências materiais de práticas licitatórias
criminosas, a CVM noticiará o Ministério Público Federal.

21.17- Para dirimir as questões decorrentes do ajuste resultante desta
licitação, será eleito o Foro Federal da cidade do Rio de Janeiro,
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja
(art. 55, § 2º da Lei nº 8.666/93 c/c art. 9º da Lei nº 10.520, de
17/07/02).

21.18- Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da
legislação pertinente, e em conformidade com as demais normas
que regem a matéria.

Rio de Janeiro,                   de                             de 2009

Eduardo Abi-Nader Simão
Gerente de Compras e de Serviços Gerais
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/09
TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO PARA ORGANIZAÇÃO  DE
EVENTO INTERNACIONAL.

INTRODUÇÃO:

O Pregoeiro e sua equipe de apoio, designados pela Portaria/CVM/PTE/Nº 160, de 12
de dezembro de 2008, realizarão, no dia e horário indicados no Edital, o Pregão
eletrônico nº 11/09.

1. Objeto e local do evento:

1.1. Contratação de empresa especializada, com comprovada experiência em
eventos internacionais de porte igual ou superior ao do objeto deste
documento, para prestação de serviços de organização, administração e
criação de identidade visual para evento internacional, na cidade do Rio de
Janeiro. É certo que a reserva de salas e quartos no hotel,  que serão
utilizados para o evento, e outros pontos especificados no presente
documento, não são custos da empresa contratada.

1.2. O evento, denominado “International Conference on Financial Education”,
ocorrerá no Sofitel Luxury Hotels, localizado à Avenida Atlântica, nº 4.240,
no bairro de Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro, RJ, nos dias 14, 15 e
16 de dezembro de 2009, nas salas abaixo indicadas, e de acordo com os
demais pontos constantes do presente documento.

1.2.1. Salões e outras localidades já reservados no hotel - sem ônus
para a contratada, de utilização exclusiva  para o evento, e
localizados no andar “E” ou em seu nível superior, exceto o
Restaurante Atlantis, que fica no andar térreo,  já estão
previamente reservados os salões constantes do quadro abaixo,
bem como a forma de montagem de cada um deles:

SSaallããoo DDaattaa HHoorráárr iioo MM OONNTTAAGGEE NNºº  ppaaxx

RRiioo  ddee  JJaanneeiirroo  II II 1144..1122 0077hh  ààss  2200hh UU 6600

BBooaarrdd  MMeeeettiinngg  //
IIppaanneemmaa

1144..1122 0077hh  ààss  2200hh MMeessaa  ÚÚnniiccaa 2200

AArrppooaaddoorr 1144..1122 0077hh  ààss  2200hh
BBuussiinneessss
CCeenntteerr

1100

BBoottaaffooggoo 1144..1122 0077hh  ààss  2200hh SSttaaffff 2200
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CCooppaaccaabbaannaa 1144..1122 1122hh  ààss  1155hh
MMeessaass

rreeddoonnddaass
6600

RRJJ  II   ee  IIII   ee  II II II 1155  ee  1166..1122 0077hh  ààss  2200hh EEssccoollaa 220000

LLeebblloonn 1155  ee  1166..1122 0077hh  ááss  2200hh SSttaaffff ** ** **

BBoottaaffooggoo 1155  ee  1166..1122 0077hh  ààss  2200hh IImmpprreennssaa 2200

AArrppooaaddoorr 1155  ee  1166..1122 0077hh  ààss  2200hh
BBuussiinneessss
CCeenntteerr

1100

CCooppaaccaabbaannaa  ee  FFllaammeennggoo 1155  ee  1166..1122 1122hh  ààss  1155hh BBuuffffeett 220000

CCooppaaccaabbaannaa 1155..1122 1188hh  ààss  2200hh CCooqquueetteell 220000

Para o salão situado no nível superior do andar (Ipanema), provido de
banheiros também, o acesso é através de uma escada. Em situações de
extrema excepcionalidade (gerados por problema de locomoção por parte
de um dos presentes) poderá ser utilizado o elevador de serviço do hotel.

1.2.2. A contratada deverá providenciar junto à administração do Sofitel, a
possibilidade de permanência no lobby do hotel (andar térreo) de uma
recepcionista, com vistas ao atendimento dos presentes que ficarão
hospedados no próprio hotel (vide o descrito no item 3.1, letra “d”.
adiante).

2. Detalhamento pelos dias do evento:

2.1. Sessões de 14 de dezembro de 2009 - além de manter nos andares dos salões a
serem utilizados neste dia, serviço de recepcionista (vide detalhamento dos
serviços de recepção, no item 3.1, letra “a” adiante), observar:

2.1.1 No Salão Ipanema, com montagem “Board Meeting”, haverá uma sessão
na parte da manhã, com a presença de até 20 (vinte) pessoas,
acomodados em mesa única. É certo que já faz parte da estrutura física
desse salão os seguintes itens:

a) Equipamentos - três telas de projeção, três projetores multimídia, três
computadores, um aparelho de fax, uma copiadora, sistema de
gravação, um quadro branco, um “flip chart” e operador dos
equipamentos (também funcionário do hotel).

Será de ônus para a contratada, caso não disponibilizado pelo hotel,
providenciar para uso no “flip chart”: um bloco com serrilhado com
cinquenta folhas brancas e três pincéis atômicos novos com escrita
grossa, recarregáveis, tinta a base de álcool, com cores diferentes.
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b) Sistema especial de sonorização Digimic – sistema de gerenciamento
de palavras que permite de quatro a cinco pessoas debaterem ao
mesmo tempo livremente ou comandadas pelo presidente da mesa.
Podendo ainda se identificado e monitorado através de um monitor
da mesa principal (presidente ou operador). É também um sistema
que pode ser usado como liga e desliga, com capacidade para vinte
microfones, e a possibilidade de até cinco deles serem utilizados
simultaneamente. Os microfones possuem sistema de identificação
(luz), que ainda indica os microfones que estão ligados.

c) Internet banda larga para cada participante (20 entradas).

d) Possibilidade de cada participante conectar seu notebook em um dos
três projetores.

2.1.2 No Salão Rio de Janeiro II – ao término da reunião no Salão Ipanema
(descrita no item 2.1.1 acima) será realizada uma reunião com até 60
(pessoas). A montagem será composta de uma mesa, em formato “U”,
rodeada de cadeiras para até 45 (quarenta e cinco) pessoas, e cadeiras à
parte da mesa para até 15 (quinze) pessoas. Caberá a contratada
providenciar às suas expensas,  os seguintes materiais e equipamentos
áudio visuais e/ou instalações:

i. Sistema especial de sonorização Digimic – sistema de
gerenciamento de palavras que permite de quatro a cinco pessoas
debaterem ao mesmo tempo livremente ou comandadas pelo
presidente da mesa. Podendo ainda se identificado e monitorado
através de um monitor da mesa principal (presidente ou operador). O
sistema pode ser usado como liga e desliga, com capacidade para
quarenta e cinco microfones, a serem alocados em frente a cada uma
das cadeiras que rodearem a mesa principal, e a possibilidade de até
cinco deles serem utilizados simultaneamente. Os microfones
possuem sistema de identificação (luz), que ainda indica os
microfones que estão ligados.
ii.  dois laptops em rede VNC para controle das apresentações.
iii.  um mouse sem fio e laser pointer.
iv. pontos com a possibilidade de acesso à Internet, através da
rede sem fio (wifi), de equipamentos pessoais (notebooks) por até 40
(quarenta) pessoas.

2.1.3 Com ônus para a contratada, conforme horários definidos no programa
do evento, providenciar “coffee break”, com duração de quinze minutos,
de acordo com variedades e quantidades mínimas já préacordadas entre a
CVM e o hotel, observados:

- na parte da manhã – será servido no interior do próprio Salão
Ipanema, para até 25 (vinte e cinco) pessoas.
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- na parte da tarde – será servido no Foyer, próximo à entrada do
salão Rio de Janeiro II, para até 65 (sessenta e cinco) pessoas. O
“coffee break” deverá estar arrumado e pronto para consumo com
antecedência mínima de 20 minutos do horário estabelecido.

2.1.4 Com ônus para a contratada, haverá um almoço para até sessenta
pessoas, no interior do Salão Copacabana, no estilo bufê (self service). A
contratada deverá providenciar junto ao hotel que no item “bebidas”
sejam servidos apenas água mineral, sucos e refrigerantes. Assim sendo,
qualquer consumo de bebidas diversas àquelas não serão
consideradas pela CVM para pagamento dos serviços a serem
cobrados pela contratada.

2.1.5 Com ônus para a contratada, disponibilizar, durante todo o tempo de
realização das reuniões neste dia, no interior dos Salões Ipanema e Rio
de Janeiro, água mineral (com e sem gás), dois baldes com gelo e seus
respectivos pegadores, guardanapos de papel, copos e xícaras de vidro,
além de garrafa de café com saches de açúcar e adoçante.

2.2 Sessões de 15 e 16 de dezembro de 2009 - além de manter no andar dos
salões a serem utilizados neste dia, o serviço de recepção (vide detalhamento
no item 3.1 adiante), observar:

2.2.1 As reuniões (plenária), durante todo os dois dias, serão realizadas nos
Salões Rio de Janeiro I, II e III, observando que cabe à empresa
contratada todo o ônus relativo aos itens abaixo:

a) Estima-se a presença de 200 (duzentos) participantes, acomodados
em mesas no formato escolar, com toalhas, e cadeiras, sendo que
cada mesa (pranchão) deverá ter espaço suficiente para no máximo 2
(duas) pessoas. Estas mesas ocuparão o espaço do Salão Rio de
Janeiro I e II, e se necessário, parte do espaço do Salão Rio de
Janeiro III. O acesso desses participantes será pelas portas dos Salões
Rio de Janeiro I e II. O acesso de todo o “staff” será feito pela porta
do Salão Rio de Janeiro III.

b) Montagem de palco para uma mesa diretora para até (10) pessoas e
um púlpito no Salão Rio de Janeiro I. O acesso dos participantes da
mesa será, preferencialmente, pela porta do Salão Rio de Janeiro I.

c) Para as reuniões deverão ser providenciados os seguintes materiais e
equipamentos áudio visuais e/ou instalações:
i. no púlpito deverá haver logo do evento. Caso não seja
autorizado pelo hotel a aplicação de logo no seu púlpito, a contratada
deverá providenciar outro púlpito;
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ii.  sistema de som com Line Array JBL e mesa digital, a serem
alocadas no fundo do Salão Rio de Janeiro III.
iii.  três microfones sem fio UHF, para ser utilizado para os
presentes apresentarem questionamentos à mesa diretora.
iv. dois microfones para os púlpitos (gooseneck)
v. cinco microfones para a mesa diretora (gooseneck)
vi. para cenografia, providenciar estrutura de “box truss”  Q15
ou 30, que ficará atrás da mesa diretora, constituído de banner central
de 8,05 metros de largura e  duas telas laterais de 210 polegadas e
altura aproximada de 5,40 metros para projeção. Tais medidas são
aproximadas, devendo ser confirmada em visita técnica pela
contratada após a assinatura do contrato. É certo que inclusive a
despesa na confecção do banner retrocitado ficará a cargo da
contratada.
vii.  estrutura de “box truss” Q15 ou 30 no salão Rio de Janeiro I
para:
- iluminação da mesa diretora, púlpito, telas e banners e
- suporte para os  projetores.
Com vistas à iluminação ora descrita, faz-se necessária a colocação
na estrutura de, no mínimo, seis refletores.
viii.  uma tela de plasma de retorno de, pelo menos, 40 (quarenta)
polegadas, a ser instalada no palco da mesa diretora, de frente para os
seus membros, e sem que sua colocação dificulte a visão do público
presente aos participantes da mesa, e vice-versa.
ix. duas telas com, no mínimo, 63 (sessenta e três) polegadas,
uma em cada lateral do salão para os participantes que se sentarem
no fundo conseguirem visualizar as apresentações projetadas nas
outras 2 telas do palco.
x. dois projetores de 5500 ansi Lumens, fixados  no “box truss”
de iluminação.

Observação: Para ser utilizado como parâmetro, vide arquivo iniciado
como Anexo 7 (panorâmica de uma plenária com a mesa diretora e a
estrutura de “box truss”).

xi. um Rack Switcher com DVD e fusão de imagem com laptop.
xii.  dois laptops em rede VNC para controle das apresentações.
xiii.  um mouse sem fio e laser pointer.

Tendo em vista que o consumo de energia suportado nas
dependências do hotel é de até 40 KVA, caberá à contratada
verificar se os equipamentos a serem alocados ao evento
ultrapassam aquele consumo, e em ultrapassando, a contratada
deverá providenciar o aluguel de um gerador compatível àquela
necessidade.
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2.2.2 Com ônus para a contratada, serviço local de tradução simultânea, apenas
durante a realização das reuniões (plenária), nos idiomas inglês,
português e espanhol, observadas as seguintes condições:

a) Disponibilização de até 250 (duzentos e cinquenta) receptores sem
fio, com headphones tipo walkman;

b) Sistema completo para transmissão sem fio, nos idiomas citados,
incluindo cabines (fones acolchoados, microfones profissionais e
controle de intérprete) e transmissor RF;

c) Tradutoras nos idiomas ora requeridos;

d) A cabine deverá ser instalada no final do Salão Rio de Janeiro III,
levando-se em consideração a existência de colunas naquela área do
salão. Os tradutores deverão ter acesso à cabine, exclusivamente,
pela porta do referido Salão.

e) Presença de um técnico responsável pela mesa de sonorização
(áudio), outro pela iluminação, e outro, ainda, para o sistema de
imagem e vídeo (projetores, computadores, etc) do evento, a qual
deverá ser alocada na parte do fundo do Salão Rio de Janeiro III. O
acesso destes profissionais deverá ser através da porta do referido
salão. O técnico de áudio ficará responsável, também, pela
sonorização (música ambiente e microfone) no coquetel que será
realizado no dia 15 de dezembro, no Salão Copacabana, a partir das
18h (a respeito deste coquetel, vide item 2.2.5 adiante).

f) Presença de um técnico responsável pela mesa de controle de
gravação das palestras em vídeo (vide a respeito, item 2.2.3 adiante).

2.2.3 Também nos dois últimos dias do evento, e com ônus para a contratada,
a filmagem de todas as palestras, apresentações e oficinas do seminário,
com a gravação em DVD, observadas as seguintes condições:

a) Deverão ser utilizadas duas câmeras HD, uma fixa e alocada de forma
a evitar interferir na visão dos presentes ao evento, e uma outra, móvel,
sendo utilizada sempre em um ângulo diverso da outra. Para efeito da
gravação dos DVDs a imagem de uma só câmera não poderá ser
utilizada por mais de trinta minutos consecutivos.

b) A cada palestrante / apresentador deverá ser entregue, ao final do
seminário, DVD com o conteúdo de sua palestra / apresentação /
introdução / fechamento. No caso do palestrante ou moderador ter se
retirado, os DVDs serão entregues à CVM, até o término do evento.
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c) Deverão ser entregues à CVM, no prazo de trinta dias do término do
evento, 10 (dez) conjuntos, no formato DVD, acondicionados em
caixas plásticas com capas e mídias com impressão alusiva ao evento,
nos quais deverão estar registradas as imagens e o som da abertura, das
palestras, das oficinas e apresentações, bem como do encerramento e
conclusões, com legendas: (i) em português, das palestras ou
intervenções em inglês e; (ii) em inglês, das palestras ou intervenções
em espanhol.

d) A CVM poderá recusar o DVD mencionado no subitem supra, se, a
seu critério, as imagens e/ou som estiverem incompreensíveis ou
inaudíveis.

2.2.4 Com ônus para a contratada e para até 220 (duzentos e vinte) pessoas,
toda a parte de alimentos e bebidas para esses dois dias do evento, de
acordo com as variedades já préacordadas entre a CVM e o hotel e, nos
horários que serão estabelecidos pela CVM, de acordo com a
programação do evento, e os dados abaixo:

a) no Foyer, próximo aos salões Rio de Janeiro I, II e III: “welcome
coffee”, “coffee break” matutino e “coffee break” vespertino. Esses
“coffees” deverão estar arrumados e prontos para consumo com
antecedência mínima de 20 minutos do horário estabelecido pela
CVM;

b) no Salão Copacabana: almoço no estilo bufê (self service);

c) na parte interna dos Salões Rio de Janeiro I, II e III: uma garrafa de
água mineral sem gás, e copo de vidra com descanso, por pessoa, a ser
colocada na mesa de cada um dos participantes com antecedência de
no mínimo 20 (vinte) minutos nos seguintes momentos: (i) antes do
início do evento; e após (ii) o “coffee break” matutino, (iii) o almoço e
(iv) o “coffee break” vespertino. É certo, ainda, que, se necessário,
durante as palestras, deverá haver reposição das garrafas das água
consumidas.

d) no foyer, próximo da entrada dos salões Rio de Janeiro I e II, garrafas
térmicas de café sem açúcar, adoçante e açúcar durante todo o evento
com as devidas reposições.

É certo que somente poderá ser servida nos itens acima; água mineral, sucos
e refrigerantes. Qualquer consumo de bebidas diversas às ora listadas, não
serão consideradas pela CVM para pagamento ou ressarcimento dos serviços
a serem cobrados pela contratada.
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2.2.5 Além dos alimentos e bebidas descritos no item anterior, com ônus para
a contratada, deverá providenciar um coquetel de boas-vindas que será
realizado no dia 15 de dezembro de 2009, no Salão Copacabana, após as
atividades daquele dia, com a presença de até 220 (duzentos e vinte)
pessoas, e duração de uma hora, de acordo com as variedades já
préacordadas entre a CVM e o hotel.

No coquetel retromencionado, caberá também e contratada às suas expensas
providenciar, ainda:

a) Instalação de um púlpito com logo do evento e sistema de som para
um microfone gooseneck, este último acoplado à uma mesa de som.

b) Sonorização ambiente, exclusivamente com música popular brasileira.
A empresa contratada deverá verificar a necessidade ou não do
equipamento cabível, inclusive definir a quantidade de caixas de som
apropriada e sua disposição por toda a área do salão.

c) O técnico responsável pela operação da sonorização nos salões Rio de
Janeiro I, II e III também será responsável pela sonorização ora
estipulada.

2.3 Com ônus para a contratada  e envolvendo os três dias do evento (14, 15 e 16
de dezembro de 2009) -  devem ser providenciados:

2.3.1 No Salão Arpoador deverá ser montado como sala de suporte (“business
center”), para apoio aos palestrantes e organizadores, e com os seguintes
complementos:

a) um laptop e um desktop, com monitor LCD, ambos com acesso à
Internet.

b) uma fotocopiadora e todo o material necessário para seu
funcionamento.

c) uma impressora laser P/B, com um cartucho novo. e mais um outro
sobressalente.

d) um aparelho telefônico com linha disponível para ligações locais e
interurbanas, mediante senha a ser fornecida à CVM. O custo das
ligações telefônicas locais e interurbanas ficará a cargo da contratada,
sendo posteriormente ressarcida pela CVM, após o evento, mediante
apresentação da fatura telefônica específica (ou da fatura emitida pelo
hotel), desde que as ligações tenham sido registradas em livro próprio
a ser colocado na própria sala e atestado pela CVM ao final de cada
dia.
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e) um aparelho de fac-símile, com um cartucho novo.

Alternativamente, a disponibilização de um equipamento que permita
reprografia, impressão a laser, transmissão de fac-símile e opere também
como “scanner” (“multifuncional”) poderá substituir, a critério da CVM, a
necessidade de fotocopiadora, impressora e aparelho de fac-símile. Nesta
situação, providenciar cartuchos com carga suficiente para realizar cerca de
quinhentas impressões.

f) três mesas, com toalhas. Uma delas, com cinco cadeiras, servirá para a
alocação de todo o equipamento acima descrito.

g) cadeiras (para até vinte pessoas).

h) em cima de uma das mesas, sem cadeiras próximas a ela, e em cada
início de sessão (manhã e tarde) dos dois dias, cinco garrafas de água
mineral com gás, e cinco, sem gás. Durante todo o período de
realização do evento, e caso haja a necessidade, repor apenas o que for
consumido.

i) junto às garrafas de água mineral, e em cada início de sessão (manhã e
tarde) dos dois dias, um balde com gelo e um pegador.

j) também junto à água mineral, e em cada início de sessão (manhã e
tarde) dos dois dias, uma garrafa térmica com café sem açúcar,
adoçante e açúcar.

k) duas resmas de papel A-4 (90 g/m2), na cor branca, para uso pelos
palestrantes e pela organização do evento.

2.3.2 No Salão Botafogo, e com vistas ao atendimento à imprensa nos dias 15
e 16, inclusive, a realização de uma possível entrevista coletiva,
providenciar os seguintes itens, todos com ônus, para a contratada:

a) uma mesa com toalha e cadeiras, para até vinte pessoas, e uma mesa
auxiliar, com toalha, para a colocação de café, água mineral  e demais
itens de bebidas;

b) três pontos com a possibilidade de acesso à Internet, através da rede
sem fio (wifi), de equipamentos pessoais (notebooks).

c) disponibilização de um computador também com acesso à Internet
através da rede sem fio;
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d) um multifuncional (fax, impressora a laser P/B, scanner e xerox), e um
cartucho novo.

e) uma resma de papel A-4 (90 g/m2), na cor branca.

f) em cima de uma das mesas, e em cada início de sessão (manhã e tarde)
dos dois dias, cinco garrafas de água mineral com gás, e cinco, sem
gás. Durante todo o período de realização do evento, e caso haja a
necessidade, repor apenas o que for consumido.

g) junto às garrafas de água mineral, e em cada início de sessão (manhã e
tarde) dos dois dias, um balde com gelo e um pegador.

h) também junto à água mineral, e em cada início de sessão (manhã e
tarde) dos dois dias, uma garrafa térmica com café sem açúcar,
adoçante e açúcar.

3 Outros aspectos (todos com ônus para a contratada)

3.1 Serviço de recepção, com pelo menos 10 (dez) pessoas voltadas
exclusivamente para o evento, adequadamente uniformizadas, e devidamente
identificadas por crachás relativos ao evento, para apoio ao evento,
atendimento aos palestrantes e acompanhantes, bem como encaminhamento
do público, sendo todas bilíngues (oito em inglês/português e duas em
espanhol/português). É certo que a opção de uniforme deverá ser aprovada
pela CVM.

Para o dia 14 de dezembro de 2009, a quantidade de recepcionistas bilíngues
deverá ser reduzida para até 6 (seis), das quais uma delas com capacidade de
expressão em espanhol.

O currículo de cada uma das recepcionistas deverá ser apresentado à CVM
em até trinta dias antes do início do evento, que poderá recusá-lo se não
demonstrada a capacidade para o desempenho da função. No caso de
aceitação pela CVM, poderá a contratada promover substituições,
devidamente justificadas, por outra profissional igualmente habilitada).

Sem esgotar as tarefas a serem desenvolvidas pelas recepcionistas,
enumeramos as seguintes:

a) No primeiro dia do evento (14), uma das recepcionistas bilíngues
(português /inglês) permanecerá na parte de fora do Salão Ipanema
(Board Meeting) durante todo o evento, bem como deverá dispor
aleatoriamente, antes do início da sessão da manhã, e ao longo da
mesa existente no Salão Ipanema, os prismas (descritos no item 4.4.1
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adiante) em frente a cada uma das cadeiras. As outras recepcionistas
deverão fazer o credenciamento dos participantes, retirada de crachá,
material, entre os serviços que se fizerem necessários.

b) Nos dois últimos dias do evento (15 e 16), e apenas durante os horários
programados para a formulação de questionamentos aos membros da
mesa diretora, duas das recepcionistas (inglês/português) deverão
permanecer no interior dos salões, munidas de microfone sem fio,
visando a entrega dele para quem for apresentar o questionamento.
Uma destas recepcionistas será responsável, ainda, dispor
aleatoriamente, antes do início da sessão da manhã de cada um dos
dias, e ao longo da mesa diretora, os prismas (descritos no item 4.3
adiante) em frente a cada uma das cadeiras.

c) Conforme descrito no item 2.2.2, letra “b”, nos dois últimos dias do
evento, a presença de duas recepcionistas e de um operador, cabendo a
essas o fornecimento (que poderá, a critério da contratada, ser
realizado mediante a retenção de documentação que identifique o
usuário) e o recolhimento dos receptores sem fio (se couber, também
com a devolução do documento individual ao envolvido).

d) Num espaço específico do saguão do hotel (lobby), a presença de uma
recepcionista bilíngue (inglês/português), no horário das 8 às 23
horas em 13 de dezembro de 2009 (véspera do dia inicial do evento,
no qual ocorrerá  a chegada de pessoas que se hospedarão no hotel por
conta do evento), e no dia 14 de dezembro de 2009, das 8 às 14 horas.
A recepcionista ficará responsável pelo auxílio exclusivamente aos
participantes do evento em assuntos relacionados à sua estada no hotel
ou do próprio evento, para tanto deverá ter conhecimento de todo os
detalhes do evento (dentre estes, a existência do “hot site”).

e) Nos três dias do evento, e em local específico no “foyer” do andar “E”,
a presença de recepcionistas, com vistas ao credenciamento, entrega de
material de divulgação e/ou brindes, folders e demais impressos
referentes ao evento. Observar, ainda, que:

 i. A quantidade de pessoas alocada pela contratada para a
distribuição dos crachás ao início ou reinício de cada um dos dias do
seminário não poderá ser inferior a 6 (seis), devendo uma delas falar
espanhol. Para a impressão do crachá cada uma das recepcionistas terá
à sua frente um microcomputador e tela LCD ou notebook, à escolha
da CVM, contendo a relação de pessoas autorizadas, e estes
equipamentos devem estar interligados a uma impressora térmica para
impressão de etiqueta.
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 ii.  O número de recepcionistas poderá ser reduzido ao longo do
seminário, considerando, para tanto, a demanda prevista para cada
horário do evento e outras atribuições a serem desempenhadas pelo
pessoal do “staff”. No entanto, a quantidade de pessoas deverá ser
suficiente para evitar aglomerações que resultem em atraso do início,
durante ou reinício do evento.

 iii.  A uma das recepcionistas, a critério da contratada, será atribuída,
também, a responsabilidade de inclusão dos dados de pessoas que,
embora não estejam relacionadas previamente (dentre elas
profissionais da imprensa), estejam autorizadas pela CVM a participar
do evento. Após este procedimento, esta mesma recepcionista
imprimirá o crachá correspondente. Será responsável, também: (i) pela
reimpressão de algum crachá, quando este procedimento for autorizado
pela CVM e (ii) entrega dos crachás dos coordenadores e palestrantes.

3.2 Nos três dias do evento, deverá haver uma pessoa para dar apoio e suporte a
todo o equipamento de informática a ser utilizado durante o evento,
incluindo a instalação das apresentações e a eventual solução de problemas
com o equipamento ou “software”.

3.3 Nos três dias do evento, deverá haver um fotógrafo profissional (vide item
4.9 adiante). O currículo deste profissional contratado deverá ser apresentado
à CVM em até trinta dias antes do início do evento, que poderá recusá-lo se
não demonstrada sua capacidade para o desempenho da função. No caso de
aceitação pela CVM, poderá a contratada promover substituições,
devidamente justificadas, por outro profissional igualmente habilitado.

Além das recepcionistas, técnicos e fotógrafo retrocitados, a contratada deverá ter
“staff” no dia do evento em número suficiente para coordenar toda a realização e
organização do evento com eficiência. Deverá, ainda, ter “staff” responsável por toda a
montagem do evento no dia a ser definido pela CVM, em conjunto com o hotel.

4. Demais providências (todas com ônus para a contratada)

4.1. A empresa vencedora deverá elaborar a identidade visual e peças de
comunicação do evento que consistem em:

a) Desenvolvimento e criação de logo para o evento.
b) Redação e revisão de todos os textos que irão compor os materiais,

peças, site e outros nas línguas requeridas.
c) Criação de convites eletrônicos para o evento, assim divididos: “save

the date”, inscrições abertas, manutenção, reforço, quase fim do prazo
final para inscrição e prazo final.
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d) um “banner” eletrônico do evento para veiculação, desde que esta seja
aprovada previamente pela CVM, em  outros “sites”.

e) Desenvolvimento de e-mail de agradecimento aos participantes e
parceiros.

f) Criação, desenvolvimento e acompanhamento de sistema de inscrição
“on line” para o evento.

g) Elaborar carta convite para obtenção de visto.
h) Criação, desenvolvimento, implementação e acompanhamento de

“hotsite”.
i) Criação e produção de:

- banners para identificação e sinalização do evento;
- banner para a cenografia da sala plenária;
- produção de bloco de anotações e canetas;
- folder do evento a ser utilizado nos dias de sua realização;
- 2 pastas para o evento;
- 2 adesivos com logo para os púlpitos (plenária e coquetel);
- tela de descanso em power point para plenária;
- tela em flash para a plenária (saída e entrada de convidados);
- crachás frente e verso e respectivo cordão;
- prismas frente e verso;
- placas de identificação de todas as salas, ex “business center”.

Os itens acima serão melhores detalhados no decorrer do presente documento.

É certo que as peças do evento deverão conter, no mínimo, o nome e logo da
“CVM” e das instituições por ela indicadas, bem como o da OCDE (Organização de
Cooperação para o Desenvolvimento Econômico), o nome do evento, datas de sua
realização, cidade e país, todos em português, inglês e espanhol. Além desses
dizeres, e utilizadas, preferencialmente, as cores da bandeira nacional, deverá conter
três imagens turísticas do Rio de Janeiro (por exemplo, mas sem esgotar as
possibilidades, o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, a Praia de Copacabana). Caberá
à contratada a seleção de imagens por meio de aquisição, sob sua responsabilidade,
junto a banco de imagens, nacional ou estrangeiro, ou pela realização de fotos por
profissional por ela contratado. O padrão visual aprovado deverá servir de base para
qualquer outro material de divulgação do evento. Todo material eletrônico e
impresso deverá ser criado e produzido em português, inglês e espanhol. Os
materiais deverão ser previamente aprovados pela CVM. Se a peça não permitir a
aplicação de algum dos itens acima face à limitação de espaço, a CVM deverá ser
consultada e autorizar expressamente sua exclusão.

A criação e produção do material em questão deverá seguir cronograma a ser
definido pela CVM e informado à contratada.

Observação: Para ser utilizado como parâmetro, vide arquivo iniciado
como Anexo 1.
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4.2. O folder do evento deverá ser impresso na quantidade de 230 (duzentos e
trinta) exemplares, dobráveis, com a altura de até 23 cm. e largura de até 12 cm,
em papel em, no mínimo, quatro cores, todo nas três línguas do evento
(português, inglês e espanhol), com o fornecimento do arquivo eletrônico
correspondente à contratante, contendo dados para orientação aos visitantes
estrangeiros ou não, dentre eles:

a) telefones úteis (hospital, polícia, aeroporto, celular da empresa
organizadora do evento, etc.);

b) orientação geral para a realização de ligações telefônicas para outros
países e como devem ser efetuadas ligações de outros países pelos
presentes ao evento;

c) informações sobre “sites” onde podem ser obtidas informações
turísticas e sobre hotéis no Rio de Janeiro, próximos ao local de
realização do evento;

d) número(s) telefônico(s) disponibilizado(s) pela contratada para a
obtenção de informações sobre o evento e o respectivo horário de
atendimento;

e) programação do evento;
f) carta de boas-vindas;
g) endereço do “hot site” do evento (vide, a respeito, item 4.7 deste

termo);
h) um mapa da cidade do Rio de Janeiro;
i) outros, a serem definidos pela CVM.

Observação: Para ser utilizado como parâmetro, vide arquivo iniciado
como Anexo 2.

4.3. Confecção prévia de prismas de identificação, com o nome da pessoa frente
e verso para os participantes do “Board Meeting” no dia 14/12 e para os
componentes da mesa diretora nos dias 15 e 16/12, segundo lista a ser fornecida
previamente pela CVM. Os prismas e seus respectivos suportes em acrílico
transparente deverão ser dispostos pela empresa contratada nas respectivas
mesas, antes do início da reunião e de cada segmento da palestra. Observar,
ainda, que:

a) Para o dia 14 (reunião no Salão Ipanema), os prismas deverão ser em
tamanho bem reduzido, vez que serão dispostos em frente a cada um
dos presentes e numa mesa com apenas vinte participantes.

b) Para os dias 15 e 16, e dispostos em frente a cada um dos membros da
mesa diretora, os prismas deverão ter um tamanho apropriado para que
possam ser visualizados por todos os demais participantes.

c) Os modelos dos dois prismas (o do dia 14 e o dos demais dias),
contendo um nome fictício, deverá ser apresentado à CVM, para
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aprovação, num prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência da
data de início do evento.

4.4. Com vistas ao credenciamento, desenvolver sistema eletrônico para a
inscrição “on line” dos participantes, que ainda, seja capaz de gerar relatórios,
bem como,  envie confirmação de inscrição e sirva de base para a impressão de
etiquetas com o nome de cada um dos participantes no dia do evento. Tal
sistema deverá estar hospedado no “hot site” do evento, prever a
obrigatoriedade de que as inscrições, dependem de autorização eletrônica da
contratante. Esses relatórios poderão ser acessados através de senha “on line”
tanto pela contratada, quanto pela CVM. Um destes relatórios (o consolidado,
com base nas inscrições realizadas e após a correspondente aprovação da CVM)
deverá estar armazenado num “notebook” e em pelo menos mais quatro
microcomputadores. Tanto o notebook quanto cada um dos computadores
devem estar equipados com monitor - tela de LCD ou plasma - e mouse), a
serem alocados ao local do credenciamento. O relatório consolidado servirá de
base para a impressão no dia do evento de cada crachá / etiqueta (inclusive de
pessoas nele não relacionadas, mas autorizadas pela CVM para efetuar seu
credenciamento). O sistema deve ser capaz, ainda, de gerar relatório “on line”
durante o evento que permita se ter conhecimento da posição consolidada de
quantas pessoas estão no evento e quem são elas.

A impressão das etiquetas para os crachás, exceto do “staff” (recepcionistas,
técnicos de som, tradutores, etc.),  deverá ser realizada no momento de cada
credenciamento.

4.5. Os crachás e seus respectivos cordões e etiquetas deverão ser produzidos em
número suficiente para todos os participantes do evento, devendo haver uma
quantidade extra como plano de contingência. Cada unidade, deverá apresentar
a identificação visual do evento, de acordo com o modelo a ser elaborado,
conforme item 4.1 acima, constando ainda, em cada um deles, a classificação
segundo a categoria de cada participante, em três línguas - português, inglês e
espanhol (tais como: organização, palestrante, imprensa, participantes,
funcionários da contratada - “staff”, etc.), além da identificação individual
(nome, empresa e país). Caberá, ainda, à contratada, providenciar a aquisição
do material e equipamento para montagem dos crachás, observados:

a) os porta-crachá em plástico branco transparente, no tamanho 15 x 10,5
cm, com mosquetão em aço inoxidável;

b) os porta-crachá estarão presos ao mosquetão com fita (cordão) em
dimensões suficientes para serem pendurados ao pescoço, nas cores
verde e amarelo, contendo ao longo de toda ela o nome do evento, em
cor diferente de verde e amarelo, e de forma que este nome sobressaia
em relação a elas;
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c) o registro dos nomes na parte da frente do crachá ocorrerá à medida
que cada participante se apresente à sala de recepção do evento. Para
tal impressão deverá ser utilizada uma impressora térmica para cada
estação de trabalho (computador), com velocidade na impressão, corte
automático da etiqueta e uma opção de resolução de 300 x 600 dpi. A
impressora deverá ter como dimensões máximas 13,5 x 21 x 14.

d) de porte obrigatório durante todo o evento, os crachás dos palestrantes,
organizadores, imprensa, “staff” e participantes deverão ser
confeccionados em cores distintas (nenhum deles pode ser de cor
preta).

e) com base na estimativa de pessoas presentes, num total de 335, e
respeitando o plano de contingência, as quantidades de crachás de cada
tipo a serem confeccionados são:

 i. Organização - 20 (vinte)
 ii.  Imprensa - 20 (vinte)
 iii.  Palestrantes - 20 (vinte)
 iv. Staff - 25 (vinte e cinco)
 v. Participantes - 350 (trezentos e cinquenta)

f) no verso de todos os crachás, em fundo branco, com os dizeres,
também, nas três línguas (espanhol, português e inglês), incluir os
seguintes dados:

 i. nome do hotel de realização do evento e seu nº telefônico;
 ii.  outras informações a serem definidas pela CVM oportunamente.

g) um modelo de crachá (frente e verso) para cada tipo de presente
(participante, palestrante, coordenador, etc) com um nome fictício
deverá ser apresentado à CVM, para aprovação, num prazo mínimo de
30 (trinta) dias de antecedência da data de início do evento.

Observação: Para ser utilizado como parâmetro, vide arquivos iniciados
como Anexo 3 e Anexo 4 (frente e verso de modelo de crachá) e Anexo 6
(modelo de etiqueta).

4.6. Serviços de secretaria:

a) Providenciar todos os serviços de secretaria do evento, incluindo o
recebimento das apresentações dos palestrantes e moderadores e outros
arquivos (como currículo, notas, documentos etc.), seu arquivo eletrônico
ordenado e, para o evento, a sua impressão correspondente, na ordem da
programação, com a montagem prévias das pastas, que deverão ser
disponibilizadas em cada assento do participante, antes do início do evento
(encontro do board - no dia 14; e seminário - nos dias 15 e 16). A secretaria
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do evento deverá manter e-mail específico para o evento, o qual poderá
receber esses materiais eletrônicos, dúvidas dos participantes, entre outros.

b) O serviço de secretaria, que funcionará após a contratação até o dia seguinte
ao do evento, deverá se fazer presente ao local do evento, com computador,
impressora, máquina de reprografia e outras facilidades para promover
alterações nas pastas, se necessário, e distribuir novas apresentações e
arquivos que tenham sido recebidos por e-mail, após a data-limite, ou que
tenham sido trazidos por algum palestrante e/ou moderador, no próprio dia.
Deverá ter condições, também, de imprimir crachás para participantes não
previamente cadastrados, mas cuja participação seja autorizada pela
organização do evento.

c) A secretaria fornecerá, também, logo que disponíveis, mas ainda durante o
evento, CDs com todas as apresentações em arquivo eletrônico, para
distribuição entre os presentes. O CD deverá ser entregue, acondicionado
em caixa própria, com material visual do evento, o qual também deverá ser
impresso no CD, com a indicação do evento, do período, local e
organizadores.

d) A secretaria deverá destinar um nº telefônico para atendimento e orientação
para os interessados e inscritos no evento, com atendentes com fluência,
também, nas línguas inglesa e espanhola. Além de assuntos pertinentes ao
evento, este serviço abrangerá, ainda, orientações gerais sobre as questões
logísticas para o traslado para a cidade do Rio de Janeiro, bem como efetivar
a reserva de hotel, traslado e reserva de passagens aos participantes do
seminário. O número telefônico deverá estar em funcionamento de 08 de
setembro de 2009 até a véspera do evento, e no horário das 9 (nove) às 18
(dezoito) horas, ininterruptamente, de segunda à sexta-feira (exceto em
feriados). Ficará responsável, também pelo recebimento de solicitações de
traslado (hotel alternativo para o Sofitel e vice-versa) por parte dos
participantes do evento, e comunicação imediata com o número telefônico
do  motorista do traslado.

e) Observados, ainda, os subitens i e ii a seguir, deverá a empresa contratada
distribuir o material para cada um dos dias do evento, o qual deverá estar
organizado em pasta revestida interna e externamente com (plástico)
polipropileno da mesma cor, com etiqueta dupla-face na lombada, e com
ferragens importadas de alta precisão e revestimento de fácil limpeza na
parte interna, conforme abaixo, destacando que serão utilizadas cerca de 20
(vinte) divisórias coloridas por pasta:

 i. Para o 1º dia (14) - o material específico para a data deverá estar
disponibilizado em pastas em cor a ser definida pela contratante, e
disposto na mesma ordem de apresentação de cada segmento do
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evento. O material de cada segmento deverá estar separado do seguinte
por uma folha divisória colorida (com um índice).

 ii.  Para o 2º e 3º dias (15 e 16) - deverá estar disponibilizado em
pastas em cor a ser definida pela contratante, tendo em cada uma delas
o material específico correspondente às duas datas, e disposto na
mesma ordem de apresentação de cada segmento do evento. O material
de cada segmento deverá estar separado do seguinte por uma folha
divisória colorida (com um índice).

f) Todos os originais do material das palestras, composto de cerca de 900
(novecentas) folhas, será entregue pela CVM à empresa contratada com uma
antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis de antecedência em relação ao
primeiro dia de realização do evento (14 de dezembro de 2009). De posse
deste material, à contratada caberá, também, a sua impressão colorida, em
papel A-4 (90 g/m2), na cor branca, devendo ser utilizada uma impressora a
laser de alta qualidade, observado o quantitativo abaixo:

a) Pastas referentes ao item e.1 a produzir - 20 (vinte)
b) Pastas referentes ao item e.2 a produzir - 230 (duzentos e trinta)

g) Deverá providenciar, com vistas à distribuição para todos os presentes ao
evento:

- 300 (trezentas) canetas metalizadas, na cor cinza, tendo numa das
extremidades uma esferográfica de cor azul, acionável por meio de giro
do corpo da caneta, e na outra, um marca-texto na cor amarela, com
tampa,. No corpo da caneta, deverá conter, além dos logos indicados pela
CVM, o nome do evento e os dizeres: Rio de Janeiro, Brazil.

- 300 (trezentos) blocos de capa em papel couché, de aproximadamente
200 (duzentas) g/m2, contendo na capa o modelo de divulgação do
evento e composto de 50 folhas brancas, sendo que cada folha do bloco
deverá conter no seu fundo o mesmo material de divulgação, no alto o
nome do evento e na parte de baixo tanto os logotipos brasileiros quanto
da OECD.

Observação: Para ser utilizado como parâmetro, vide arquivo iniciado
como Anexo 5.

4.7. Em até 30 (trinta) dias após a formalização do contrato com a CVM, a empresa
contratada ficará responsável pela entrega de um “site” (hot site), específico do
evento. Além disso, criará um banner eletrônico de divulgação do evento que
será incluído no “site” institucional da CVM, e outros dois banners eletrônicos
que poderão ser colocados em outros sites governamentais ou não, desde que
autorizados pela CVM. O hot site, ou utilizará o domínio da CVM (cvm.gov.br)
ou terá o seu domínio devidamente registrado por até três meses após o
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encerramento do evento, deverá permanecer no ar por até 60 (sessenta) dias
após o encerramento do seminário, e deverá conter, no mínimo, e sempre nas
três línguas (espanhol, português e inglês). Entre outros links, esse “hot site”
deverá conter:
a) dados gerais sobre o evento (local, data, etc);
b) programação do evento;
c) fale conosco com link de e-mail, específico do evento, a ser recebido e

respondido pela empresa contratada;
d) fale conosco com nº telefônico da empresa, específico para atendimento a

eventuais participantes do evento;
e) informações gerais sobre os pontos turísticos da cidade do Rio de Janeiro,

inclusive o “site” e nº telefônico da Prefeitura, da Polícia Militar e da Guarda
Municipal do Rio de Janeiro correspondentes aos setores responsáveis pelo
atendimento a turistas;
f) informações sobre hospedagem;
g) informações sobre tarifa e empresas de táxi no aeroporto internacional do

RJ e ou nacional;
h) informações sobre clima;
i) as apresentações realizadas pelos palestrantes, após o encerramento do

seminário;
j) assim que autorizado pela CVM, dados sobre o hotel alternativo, conforme

detalhamento constante do item 4.12 adiante, inclusive valores de cada categoria
de acomodação (em reais) a serem cobrados aos participantes do evento, e
explicitar que haverá o traslado em transporte especial deste hotel para o de
realização do evento, e vice-versa, apenas nos dias 15 e 16 de dezembro, o
horário de disponibilização do serviço e a forma de solicitar este traslado quando
estiver no hotel (o mesmo número telefônico descrito na letra “d” acima).
k) um link sobre o assunto “visto de entrada no Brasil”, detalhando, inclusive,

quando ele é exigido.
l)  outros a serem definidos pela CVM.

Quaisquer outras informações e inclusões neste “site” dependerão de aprovação
prévia da CVM.

4.8. Os “banners” a serem produzidos pela contratada deverão ser criados e
confeccionados de forma a serem capazes de fazer a devida identificação e
sinalização do evento nos dias de sua realização, nas línguas portuguesa, inglesa
e espanhola. Além desses “banners”, deverá ser criado e confeccionado um
“banner” para a cenografia da sala plenária, que deverá ser fixado no meio de
estrutura de “box truss”, onde teremos esse banner na parte central e duas telas
de projeção em cada uma das laterais.

4.9. Providenciar o registro fotográfico de todo o evento, observadas as seguintes
condições:
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a) A cobertura fotográfica deverá abranger todas as fases do seminário
(abertura, apresentações / palestras / oficinas, conclusão) e abrangerá pelo
menos 200 (duzentas) fotos em meio eletrônico;

b) Os arquivos digitais de todas as fotos realizadas, que deverão ter resolução
mínima de 6.1 (seis ponto 1) “megapixels”, devem ser fornecidos à CVM em
meio eletrônico (CD ou DVD acondicionados em caixas plásticas com capas e
mídias com impressão alusiva ao evento), num prazo de até 15 (quinze) dias
após o encerramento do evento;

c) A CVM selecionará 120 (cento e vinte) fotos, de todo o registro
fotográfico a ela fornecido, que deverão ser impressos em formato 10x15 (dez
por quinze) e entregues pela contratada no prazo de 10 (dez) dias contados da
seleção.

4.10. Elaboração de um Relatório Executivo, o qual deverá ser entregue à CVM,
tanto em via impressa quanto em meio eletrônico, no prazo de 15 (quinze)
dias após encerrado o evento, contendo, no mínimo, as seguintes
informações:

a) Descrição do local do evento;
b) Quantidade de participantes, países, instituições, palestras e relação

participantes/país;
c) Relatório de presentes (nome / instituição / status – organizador, imprensa,

palestrante ou ouvinte);
d) Layout do material gráfico, sinalização, crachá, convite, material de apoio,

e etc.;
e) Identificação de todo o pessoal contratado pela empresa (staff), contendo,

além do nome completo, número do documento de identificação e do CPF;
f) Planta do local em papel A4.

4.11. Providenciar um outro hotel, próximo ao local de realização, para os
participantes que não ficarão hospedados no Sofitel, considerando que os
eventuais hóspedes poderão permanecer no local nos dias do evento, bem
como no dia imediatamente anterior e posterior à sua realização. Os valores
de hospedagem nas dependências do hotel, inclusive a taxa de serviço e
outros se houver, deverão ter um tarifário especial ao cobrado aos demais
clientes. As diversas categorias de aposentos a serem disponibilizadas e
reservadas pelo hotel e os valores apurados à época do correspondente
contato deverão ser informados à CVM pela empresa contratada em até 30
(trinta) dias após a formalização do contrato relativo a este Termo de
Referência, bem como serem incluídos no “site” descrito no item 4.7 acima,
tão logo aceitos pela CVM.
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4.12. Com base na definição do hotel alternativo descrito no item 4.15 acima,
contratar o traslado dos participantes deste hotel para o Sofitel, levando em
conta, dentre outros os seguintes aspectos:

a) O transporte deve ser realizado em veículo com ar condicionado e que
comporte, no mínimo, 20 (vinte) pessoas por viagem;

b) Deverá ficar à disposição do evento nos dias 15 e 16 de dezembro de 2009,
das 8 às 21 horas, sendo que o motorista deverá portar um telefone móvel
(celular), com a finalidade de ser convocado pela secretaria do evento ou pela
coordenação do evento (englobando a pessoa a quem for designada a
responsabilidade geral do evento pela contratada ou pelos designados pela CVM
para tal) para buscar ou levar os participantes do evento de um hotel para o
outro.

c) A contratada deverá verificar se o motorista está com sua documentação de
habilitação atualizada, e apto para dirigir veículos do porte a ser utilizado no
traslado, bem como manter em seus registros, pelo prazo de 6 (seis) meses,
cópia desta carteira de habilitação.

4.13. Transcrição do conteúdo das palestras, apresentações, oficinas, bem como da
abertura e do encerramento, o qual deverá ser entregue à CVM, no prazo de 15
(quinze) dias, observadas as seguintes condições:

a) O conteúdo será entregue impresso e também em meio magnético,
nesse caso, por meio de arquivo eletrônico utilizando software de
processamento de textos (no formato txt ou doc), com a identificação
do palestrante e do tema abordado;

b) A CVM poderá corrigir ou determinar o refazimento do conteúdo
transcrito, se contiver incorreções ou apresentar lacunas, o que
deverá ser providenciado no prazo máximo de 15 (quinze) dias;

5. Observações finais

5.1. A contratada deverá indicar uma pessoa (GERENTE DO EVENTO) a quem
caberá a responsabilidade pela organização e supervisão geral de todo o evento,
a partir do momento de assinatura do contrato. Envolve esta supervisão, além
de outras responsabilidades que a CVM possa entender necessárias:

a) A presença em reuniões periódicas na CVM e durante todos os dias
de realização do evento, permanecendo no local desde antes do
horário previsto para início das sessões de cada dia até o seu
encerramento.
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b) Desde o final de semana que antecede a data de início do evento (12
e 13 de dezembro de 2009), recepcione os participantes e auxilie no
que couber, junto, inclusive, aos hotéis nos quais ficarão hospedados.

c) Organizar toda a estrutura do evento.

d) Verificação prévia e durante o evento de todos os pontos que devem
ser providenciados ou sanados para a perfeita realização do evento.

e) Controlar a quantidade consumida de bebidas durante todo o evento,
dentre aquelas que serão cobradas à parte pelo hotel (águas minerais
e café) e não permitir que durante os almoços sejam servidas
variedades não incluídas no preço contratado (por exemplo, cervejas
e bebidas alcoólicas).

f) Procurar agilizar as situações que assim o exijam, dentre elas a de
evitar que as pessoas a serem transportadas de um hotel para o outro
permaneçam esperando por um longo período de tempo.

g) Realizar a montagem do evento em data e horário a ser definido pela
CVM, de comum acordo com o hotel.

5.2. Independentemente de estarem explicitados no teor deste documento, todos os
itens expressos nas três línguas (português, inglês e espanhol), todas as
traduções cabíveis são de responsabilidade da contratada (execução e ônus).

5.3. Com vistas à hospedagem dos participantes do evento no Sofitel, assim como
quanto à locação dos salões, o competente contrato já está firmado. As despesas
de hospedagem, com tarifa diferenciada para o evento, caberão ao seu
respectivo participante, que poderá realizá-la através de um código específico
que será fornecido pelo hotel.

5.4. Sobre os preços a serem cobrados pelo Sofitel, relativos ao consumo de
alimentos e bebidas (todos com tarifa especial para o evento), não será devido
comissionamento à empresa contratada por parte do hotel.

O eventual descumprimento desta vedação poderá ensejar  penalidade à
empresa contratada.

5.5. Segundo o informado pelo Sofitel, e que são de responsabilidade da contratada,
se for o caso:

a) os serviços de locação de equipamentos são terceirizados, mas não
faz qualquer objeção quanto à utilização de fornecedores diversos
àquele que presta seus serviços a eles;
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b) quando o público for superior a 150 (cento e cinquenta), o que
ocorrerá nos dias 15 e 16 de dezembro de 2009,  será necessária a
contratação de dois seguranças durante o evento. O valor destes
serviços é cobrado pelo hotel para um período de 12 (doze) horas,
sendo que cada hora adicional também tem uma tarifa
prédeterminada.

c) não é permitida a contratação de empresas terceirizadas para a
prestação de serviços de estacionamento, cujo ônus será de cada
usuário.

d) sobre todos os valores dos serviços contratados junto ao hotel
incidem taxa de serviço (10%) e ISS (5%).

e) A voltagem de todos os salões do hotel é 220V monofásico e/ou
380V trifásico.

f) Respeitar as regras de pagamento de ECAD, se necessário.

6. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:

6.1. O valor estimado para a contratação dos serviços é de R$ 378.093,13 (trezentos
e setenta e oito mil, noventa e três reais, treze centavos).

7. Justificativa:

7.1. Trata-se da 3º Conferência a ser promovida pela Rede Internacional de
Educação Financeira (International Network for Financial Education,
disponível em www.financial-education.org), tendo o Brasil se candidatado,
pelos representantes autorizados do Banco Central, da SPC e da CVM, na
reunião da INFE ocorrida em Bali, na Indonésia, em 2008. Explica-se que a
participação desses órgãos, e da SUSEP, foi desenvolvida a partir dos trabalhos,
coordenados pela CVM, de desenvolvimento de uma Estratégia Nacional de
Educação Financeira – ENEF, nos termos da Deliberação COREMEC nº 03/07.
O COREMEC (Comitê de Regulação e Fiscalização dos Mercados Financeiro,
de Capitais, de Seguros, de Previdência e Capitalização) foi instituído pelo
Decreto nº 5.685/06 e congrega o BACEN, a CVM, a SPC e a SUSEP.

A realização do evento está inserida nos trabalhos de desenvolvimento da ENEF,
tendo sido levada ao conhecimento do COREMEC, nas duas reuniões ocorridas
neste ano (em 19 de fevereiro de 2009 e em 19 de junho de 2009). Na 14ª
Reunião do COREMEC (14.02.09) há o seguinte registro sobre a referida
conferência:
“O Sr. José Alexandre Vasco informou sobre Conferência Internacional de
Educação Financeira a ser realizada pela OCDE (Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico), em dezembro, no Brasil. Pretende-
se firmar uma parceria de longo prazo com essa organização para promover a
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educação financeira no país, via Coremec. O Comitê se faria representar no
encerramento do evento”.
Importa destacar que esse evento internacional será pela realizado, pela primeira
vez, na América Latina. A INFE congrega quase 60 países, atualmente, e a
realização da conferência no Brasil pretende estimular a disseminação regional
da importância da educação financeira, especialmente no contexto da crise
financeira internacional, cujos reflexos na região vêm sendo sentidos, mais
diretamente, nos mercados financeiros, especialmente nas bolsas de valores.
Para essa edição, é esperada a participação da Secretária-Geral da OCDE, bem
como de Ministros de Estado brasileiros. No dia 14 haverá um encontro dos
membros da rede e do seu advisory board, o qual é integrado por 9 países, sendo
o Brasil um deles.
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ANEXO II
DECLARAÇÃO

Declaro, para todos os fins legais, que não tenho em meus quadros menores de

18 (dezoito) anos executando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menores de 16

(dezesseis) anos executando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir

de quatorze anos, conforme preceitua o art. 7º, inciso XXXIII da Constituição da

República Federativa do Brasil.

Rio de Janeiro,                    de                      2009

     Carimbo e assinatura do representante legal da licitante

Razão Social da licitante e CNPJ



56

ANEXO III

PROCESSO DE COMPRAS Nº RJ-2009-2058

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/09

CONTRATO Nº                   /09

MINUTA  DE CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ORGANIZAÇÃO E
ADMINISTRAÇÃO DE EVENTO
QUE ENTRE SI FAZEM A CVM -
COMISSÃO DE VALORES
MOBILIÁRIOS E
....................................................................
.

A CVM - Comissão de Valores Mobiliários, Autarquia Federal vinculada ao
Ministério da Fazenda, com sede na Rua Sete de Setembro, 111 - 28º andar - Centro -
Rio de Janeiro (CEP: 20.159-900), inscrita no CNPJ sob o nº 29.507.878/0001-08, neste
ato representada, com base na delegação de competência conferida pela
Portaria/CVM/PTE/nº 118, de 15 de dezembro de 1992, pelo Superintendente
Administrativo-Financeiro, Sr. Hamilton Leal Braz, doravante denominada CVM, e
......................................., estabelecida à ................................., inscrita no CNPJ sob o nº
........................, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo
....................................., têm justo e acordado o presente contrato, o qual se regerá pela
Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, pelas Instruções Normativas do MARE nº
05/95 e 18/97, e pelas cláusulas e condições 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 nº RJ-2009-2058 – Edital de Pregão nº 11/09 e seus
Anexos;

b) Proposta da CONTRATADA, emitida em ......................

c) Nota de Empenho – 2009NE................ que poderá ser incluída por
apostilamento.
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Cláusula Primeira - DO OBJETO

1.1 - O presente Contrato tem por objeto a contratação de pessoa jurídica
especializada para prestação de serviços de organização e administração
de evento internacional na cidade do Rio de janeiro, conforme
quantidades e especificações constantes do termo de referência/projeto
básico, anexo I do edital, integrante deste contrato.

Cláusula Segunda – DA ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO

2.1. Contratação de empresa especializada, com comprovada experiência em
eventos internacionais de porte igual ou superior ao do objeto deste
documento, para prestação de serviços de organização, administração e
criação de identidade visual para evento internacional, na cidade do Rio de
Janeiro. É certo que a reserva de salas e quartos no hotel,  que serão
utilizados para o evento, e outros pontos especificados no presente
documento, não são custos da empresa contratada.

2.2. O evento, denominado “International Conference on Financial Education”,
ocorrerá no Sofitel Luxury Hotels, localizado à Avenida Atlântica, nº 4.240,
no bairro de Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro, RJ, nos dias 14, 15 e
16 de dezembro de 2009, nas salas abaixo indicadas, e de acordo com os
demais pontos constantes do presente documento.

2.2.1. Salões e outras localidades já reservados no hotel - sem ônus
para a contratada, de utilização exclusiva  para o evento, e
localizados no andar “E” ou em seu nível superior, exceto o
Restaurante Atlantis, que fica no andar térreo,  já estão
previamente reservados os salões constantes do quadro abaixo,
bem como a forma de montagem de cada um deles::

SSaallããoo DDaattaa HHoorráárr iioo MM OONNTTAAGGEE NNºº  ppaaxx

RRiioo  ddee  JJaanneeiirroo  II II 1144..1122 0077hh  ààss  2200hh UU 6600

BBooaarrdd  MMeeeettiinngg  //
IIppaanneemmaa

1144..1122 0077hh  ààss  2200hh MMeessaa  ÚÚnniiccaa 2200

AArrppooaaddoorr 1144..1122 0077hh  ààss  2200hh
BBuussiinneessss
CCeenntteerr

1100

BBoottaaffooggoo 1144..1122 0077hh  ààss  2200hh SSttaaffff 2200

CCooppaaccaabbaannaa 1144..1122 1122hh  ààss  1155hh
MMeessaass

rreeddoonnddaass
6600

RRJJ  II   ee  IIII   ee  II II II 1155  ee  1166..1122 0077hh  ààss  2200hh EEssccoollaa 220000
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LLeebblloonn 1155  ee  1166..1122 0077hh  ááss  2200hh SSttaaffff ** ** **

BBoottaaffooggoo 1155  ee  1166..1122 0077hh  ààss  2200hh IImmpprreennssaa 2200

AArrppooaaddoorr 1155  ee  1166..1122 0077hh  ààss  2200hh
BBuussiinneessss
CCeenntteerr

1100

CCooppaaccaabbaannaa  ee  FFllaammeennggoo 1155  ee  1166..1122 1122hh  ààss  1155hh BBuuffffeett 220000

CCooppaaccaabbaannaa 1155..1122 1188hh  ààss  2200hh CCooqquueetteell 220000

Para o salão situado no nível superior do andar (Ipanema), provido de
banheiros também, o acesso é através de uma escada. Em situações de
extrema excepcionalidade (gerados por problema de locomoção por parte
de um dos presentes) poderá ser utilizado o elevador de serviço do hotel.

2.2.2. A contratada deverá providenciar junto à administração do Sofitel, a
possibilidade de permanência no lobby do hotel (andar térreo) de uma
recepcionista, com vistas ao atendimento dos presentes que ficarão
hospedados no próprio hotel (vide o descrito no item 2.6.1, letra “d”.
adiante).

2.3. Detalhamento pelos dias do evento:

2.3.1. Sessões de 14 de dezembro de 2009 - além de manter nos andares dos
salões a serem utilizados neste dia, serviço de recepcionista (vide
detalhamento dos serviços de recepção, no item 2.6.1, letra “a” adiante),
observar:

2.3.2. No Salão Ipanema, com montagem “Board Meeting”, haverá uma sessão
na parte da manhã, com a presença de até 20 (vinte) pessoas, acomodados
em mesa única. É certo que já faz parte da estrutura física desse salão os
seguintes itens:

a) Equipamentos - três telas de projeção, três projetores multimídia, três
computadores, um aparelho de fax, uma copiadora, sistema de
gravação, um quadro branco, um “flip chart” e operador dos
equipamentos (também funcionário do hotel).

Será de ônus para a contratada, caso não disponibilizado pelo hotel,
providenciar para uso no “flip chart”: um bloco com serrilhado com
cinquenta folhas brancas e três pincéis atômicos novos com escrita
grossa, recarregáveis, tinta a base de álcool, com cores diferentes.

b) Sistema especial de sonorização Digimic – sistema de gerenciamento
de palavras que permite de quatro a cinco pessoas debaterem ao
mesmo tempo livremente ou comandadas pelo presidente da mesa.
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Podendo ainda se identificado e monitorado através de um monitor da
mesa principal (presidente ou operador). É também um sistema que
pode ser usado como liga e desliga, com capacidade para vinte
microfones, e a possibilidade de até cinco deles serem utilizados
simultaneamente. Os microfones possuem sistema de identificação
(luz), que ainda indica os microfones que estão ligados.

c) Internet banda larga para cada participante (20 entradas).

d) Possibilidade de cada participante conectar seu notebook em um dos
três projetores.

2.3.3. No Salão Rio de Janeiro II – ao término da reunião no Salão Ipanema
(descrita no item 2.3.2 acima) será realizada uma reunião com até 60
(pessoas). A montagem será composta de uma mesa, em formato “U”,
rodeada de cadeiras para até 45 (quarenta e cinco) pessoas, e cadeiras à
parte da mesa para até 15 (quinze) pessoas. Caberá a contratada
providenciar às suas expensas,  os seguintes materiais e equipamentos
áudio visuais e/ou instalações:

i. Sistema especial de sonorização Digimic – sistema de
gerenciamento de palavras que permite de quatro a cinco pessoas
debaterem ao mesmo tempo livremente ou comandadas pelo
presidente da mesa. Podendo ainda se identificado e monitorado
através de um monitor da mesa principal (presidente ou operador). O
sistema pode ser usado como liga e desliga, com capacidade para
quarenta e cinco microfones, a serem alocados em frente a cada uma
das cadeiras que rodearem a mesa principal, e a possibilidade de até
cinco deles serem utilizados simultaneamente. Os microfones
possuem sistema de identificação (luz), que ainda indica os
microfones que estão ligados.
ii. dois laptops em rede VNC para controle das apresentações.
iii. um mouse sem fio e laser pointer.
iv. pontos com a possibilidade de acesso à Internet, através da rede

sem fio (wifi), de equipamentos pessoais (notebooks) por até 40
(quarenta) pessoas.

2.3.4. Com ônus para a contratada, conforme horários definidos no programa do
evento, providenciar “coffee break”, com duração de quinze minutos, de
acordo com variedades e quantidades mínimas já préacordadas entre a
CVM e o hotel, observados:

- na parte da manhã – será servido no interior do próprio Salão
Ipanema, para até 25 (vinte e cinco) pessoas.
- na parte da tarde – será servido no Foyer, próximo à entrada do
salão Rio de Janeiro II, para até 65 (sessenta e cinco) pessoas. O
“coffee break” deverá estar arrumado e pronto para consumo com
antecedência mínima de 20 minutos do horário estabelecido.



60

2.3.5. Com ônus para a contratada, haverá um almoço para até sessenta pessoas,
no interior do Salão Copacabana, no estilo bufê (self service). A contratada
deverá providenciar junto ao hotel que no item “bebidas” sejam servidos
apenas água mineral, sucos e refrigerantes. Assim sendo, qualquer
consumo de bebidas diversas àquelas não serão consideradas pela
CVM para pagamento dos serviços a serem cobrados pela contratada.

2.3.6. Com ônus para a contratada, disponibilizar, durante todo o tempo de
realização das reuniões neste dia, no interior dos Salões Ipanema e Rio de
Janeiro, água mineral (com e sem gás), dois baldes com gelo e seus
respectivos pegadores, guardanapos de papel, copos e xícaras de vidro,
além de garrafa de café com saches de açúcar e adoçante.

2.4. Sessões de 15 e 16 de dezembro de 2009 - além de manter no andar dos salões
a serem utilizados neste dia, o serviço de recepção (vide detalhamento no item
3.1 adiante), observar:

2.4.1. As reuniões (plenária), durante todo os dois dias, serão realizadas nos
Salões Rio de Janeiro I, II e III, observando que cabe à empresa contratada
todo o ônus relativo aos itens abaixo:

a) Estima-se a presença de 200 (duzentos) participantes, acomodados em
mesas no formato escolar, com toalhas, e cadeiras, sendo que cada
mesa (pranchão) deverá ter espaço suficiente para no máximo 2 (duas)
pessoas. Estas mesas ocuparão o espaço do Salão Rio de Janeiro I e II,
e se necessário, parte do espaço do Salão Rio de Janeiro III. O acesso
desses participantes será pelas portas dos Salões Rio de Janeiro I e II.
O acesso de todo o “staff” será feito pela porta do Salão Rio de Janeiro
III.

b) Montagem de palco para uma mesa diretora para até (10) pessoas e
um púlpito no Salão Rio de Janeiro I. O acesso dos participantes da
mesa será, preferencialmente, pela porta do Salão Rio de Janeiro I.

c) Para as reuniões deverão ser providenciados os seguintes materiais e
equipamentos áudio visuais e/ou instalações:
i. no púlpito deverá haver logo do evento. Caso não seja
autorizado pelo hotel a aplicação de logo no seu púlpito, a contratada
deverá providenciar outro púlpito;
ii. sistema de som com Line Array JBL e mesa digital, a serem
alocadas no fundo do Salão Rio de Janeiro III.
iii. três microfones sem fio UHF, para ser utilizado para os
presentes apresentarem questionamentos à mesa diretora.
iv. os microfones para os púlpitos (gooseneck)
v. cinco microfones para a mesa diretora (gooseneck)
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vi. para cenografia, providenciar estrutura de “box truss”  Q15 ou
30, que ficará atrás da mesa diretora, constituído de banner central de
8,05 metros de largura e  duas telas laterais de 210 polegadas e altura
aproximada de 5,40 metros para projeção. Tais medidas são
aproximadas, devendo ser confirmada em visita técnica pela
contratada após a assinatura do contrato. É certo que inclusive a
despesa na confecção do banner retrocitado ficará a cargo da
contratada.
vii. estrutura de “box truss” Q15 ou 30 no salão Rio de Janeiro I
para:
- iluminação da mesa diretora, púlpito, telas e banners e
- suporte para os  projetores.
Com vistas à iluminação ora descrita, faz-se necessária a colocação
na estrutura de, no mínimo, seis refletores.
viii. uma tela de plasma de retorno de, pelo menos, 40 (quarenta)
polegadas, a ser instalada no palco da mesa diretora, de frente para os
seus membros, e sem que sua colocação dificulte a visão do público
presente aos participantes da mesa, e vice-versa.
 ix. duas telas com, no mínimo, 63 (sessenta e três) polegadas, uma
em cada lateral do salão para os participantes que se sentarem no fundo
conseguirem visualizar as apresentações projetadas nas outras 2 telas
do palco.
x. dois projetores de 5500 ansi Lumens, fixados  no “box truss” de
iluminação.

Observação: Para ser utilizado como parâmetro, vide arquivo iniciado
como Anexo 7 (panorâmica de uma plenária com a mesa diretora e a
estrutura de “box truss”).

xi. um Rack Switcher com DVD e fusão de imagem com laptop.
xii. dois laptops em rede VNC para controle das apresentações.
xiii. um mouse sem fio e laser pointer.

Tendo em vista que o consumo de energia suportado nas
dependências do hotel é de até 40 KVA, caberá à contratada
verificar se os equipamentos a serem alocados ao evento
ultrapassam aquele consumo, e em ultrapassando, a contratada
deverá providenciar o aluguel de um gerador compatível àquela
necessidade.

2.4.2. Com ônus para a contratada, serviço local de tradução simultânea, apenas
durante a realização das reuniões (plenária), nos idiomas inglês, português
e espanhol, observadas as seguintes condições:

a) Disponibilização de até 250 (duzentos e cinquenta) receptores sem fio,
com headphones tipo walkman;
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b) Sistema completo para transmissão sem fio, nos idiomas citados,
incluindo cabines (fones acolchoados, microfones profissionais e
controle de intérprete) e transmissor RF;

c) Tradutoras nos idiomas ora requeridos;

d) A cabine deverá ser instalada no final do Salão Rio de Janeiro III,
levando-se em consideração a existência de colunas naquela área do
salão. Os tradutores deverão ter acesso à cabine, exclusivamente, pela
porta do referido Salão.

e) Presença de um técnico responsável pela mesa de sonorização (áudio),
outro pela iluminação, e outro, ainda, para o sistema de imagem e vídeo
(projetores, computadores, etc) do evento, a qual deverá ser alocada na
parte do fundo do Salão Rio de Janeiro III. O acesso destes profissionais
deverá ser através da porta do referido salão. O técnico de áudio ficará
responsável, também, pela sonorização (música ambiente e microfone)
no coquetel que será realizado no dia 15 de dezembro, no Salão
Copacabana, a partir das 18h (a respeito deste coquetel, vide item 2.4.5
adiante).

f) Presença de um técnico responsável pela mesa de controle de gravação
das palestras em vídeo (vide a respeito, item 2.4.3 adiante).

2.4.3. Também nos dois últimos dias do evento, e com ônus para a contratada, a
filmagem de todas as palestras, apresentações e oficinas do seminário, com
a gravação em DVD, observadas as seguintes condições:

a) Deverão ser utilizadas duas câmeras HD, uma fixa e alocada de forma
a evitar interferir na visão dos presentes ao evento, e uma outra,
móvel, sendo utilizada sempre em um ângulo diverso da outra. Para
efeito da gravação dos DVDs a imagem de uma só câmera não poderá
ser utilizada por mais de trinta minutos consecutivos.

b) A cada palestrante / apresentador deverá ser entregue, ao final do
seminário, DVD com o conteúdo de sua palestra / apresentação /
introdução / fechamento. No caso do palestrante ou moderador ter se
retirado, os DVDs serão entregues à CVM, até o término do evento.

c) Deverão ser entregues à CVM, no prazo de trinta dias do término do
evento, 10 (dez) conjuntos, no formato DVD, acondicionados em
caixas plásticas com capas e mídias com impressão alusiva ao evento,
nos quais deverão estar registradas as imagens e o som da abertura,
das palestras, das oficinas e apresentações, bem como do
encerramento e conclusões, com legendas: (i) em português, das
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palestras ou intervenções em inglês e; (ii) em inglês, das palestras ou
intervenções em espanhol.

d) A CVM poderá recusar o DVD mencionado no subitem supra, se, a
seu critério, as imagens e/ou som estiverem incompreensíveis ou
inaudíveis.

2.4.4. Com ônus para a contratada e para até 220 (duzentos e vinte) pessoas, toda a
parte de alimentos e bebidas para esses dois dias do evento, de acordo com
as variedades já préacordadas entre a CVM e o hotel e, nos horários que
serão estabelecidos pela CVM, de acordo com a programação do evento, e
os dados abaixo:

a) no Foyer, próximo aos salões Rio de Janeiro I, II e III: “welcome
coffee”, “coffee break” matutino e “coffee break” vespertino. Esses
“coffees” deverão estar arrumados e prontos para consumo com
antecedência mínima de 20 minutos do horário estabelecido pela
CVM;

b) no Salão Copacabana: almoço no estilo bufê (self service);

c) na parte interna dos Salões Rio de Janeiro I, II e III: uma garrafa de
água mineral sem gás, e copo de vidra com descanso, por pessoa, a ser
colocada na mesa de cada um dos participantes com antecedência de
no mínimo 20 (vinte) minutos nos seguintes momentos: (i) antes do
início do evento; e após (ii) o “coffee break” matutino, (iii) o almoço e
(iv) o “coffee break” vespertino. É certo, ainda, que, se necessário,
durante as palestras, deverá haver reposição das garrafas das água
consumidas.

d) no foyer, próximo da entrada dos salões Rio de Janeiro I e II, garrafas
térmicas de café sem açúcar, adoçante e açúcar durante todo o evento
com as devidas reposições.

É certo que somente poderá ser servida nos itens acima; água mineral, sucos
e refrigerantes. Qualquer consumo de bebidas diversas às ora listadas, não
serão consideradas pela CVM para pagamento ou ressarcimento dos serviços
a serem cobrados pela contratada.

2.4.5. Além dos alimentos e bebidas descritos no item anterior, com ônus para a
contratada, deverá providenciar um coquetel de boas-vindas que será
realizado no dia 15 de dezembro de 2009, no Salão Copacabana, após as
atividades daquele dia, com a presença de até 220 (duzentos e vinte)
pessoas, e duração de uma hora, de acordo com as variedades já
préacordadas entre a CVM e o hotel.
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No coquetel retromencionado, caberá também e contratada às suas expensas
providenciar, ainda:

a) Instalação de um púlpito com logo do evento e sistema de som para
um microfone gooseneck, este último acoplado à uma mesa de som.

b) Sonorização ambiente, exclusivamente com música popular brasileira.
A empresa contratada deverá verificar a necessidade ou não do
equipamento cabível, inclusive definir a quantidade de caixas de som
apropriada e sua disposição por toda a área do salão.

c) O técnico responsável pela operação da sonorização nos salões Rio de
Janeiro I, II e III também será responsável pela sonorização ora
estipulada.

2.5. Com ônus para a contratada  e envolvendo os três dias do evento (14, 15 e 16 de
dezembro de 2009) -  devem ser providenciados:

2.5.1. No Salão Arpoador deverá ser montado como sala de suporte (“business
center”), para apoio aos palestrantes e organizadores, e com os seguintes
complementos:

a) um laptop e um desktop, com monitor LCD, ambos com acesso à
Internet.

a) uma fotocopiadora e todo o material necessário para seu
funcionamento.

b) uma impressora laser P/B, com um cartucho novo. e mais um outro
sobressalente.

d) um aparelho telefônico com linha disponível para ligações locais e
interurbanas, mediante senha a ser fornecida à CVM. O custo das
ligações telefônicas locais e interurbanas ficará a cargo da contratada,
sendo posteriormente ressarcida pela CVM, após o evento, mediante
apresentação da fatura telefônica específica (ou da fatura emitida pelo
hotel), desde que as ligações tenham sido registradas em livro próprio
a ser colocado na própria sala e atestado pela CVM ao final de cada
dia.

e) um aparelho de fac-símile, com um cartucho novo.

Alternativamente, a disponibilização de um equipamento que permita
reprografia, impressão a laser, transmissão de fac-símile e opere também
como “scanner” (“multifuncional”) poderá substituir, a critério da CVM, a
necessidade de fotocopiadora, impressora e aparelho de fac-símile. Nesta
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situação, providenciar cartuchos com carga suficiente para realizar cerca de
quinhentas impressões.

f) três mesas, com toalhas. Uma delas, com cinco cadeiras, servirá para a
alocação de todo o equipamento acima descrito.

g) cadeiras (para até vinte pessoas).

h) em cima de uma das mesas, sem cadeiras próximas a ela, e em cada
início de sessão (manhã e tarde) dos dois dias, cinco garrafas de água
mineral com gás, e cinco, sem gás. Durante todo o período de
realização do evento, e caso haja a necessidade, repor apenas o que for
consumido.

i) junto às garrafas de água mineral, e em cada início de sessão (manhã e
tarde) dos dois dias, um balde com gelo e um pegador.

j) também junto à água mineral, e em cada início de sessão (manhã e
tarde) dos dois dias, uma garrafa térmica com café sem açúcar,
adoçante e açúcar.

k) duas resmas de papel A-4 (90 g/m2), na cor branca, para uso pelos
palestrantes e pela organização do evento.

2.5.2. No Salão Botafogo, e com vistas ao atendimento à imprensa nos dias 15 e
16, inclusive, a realização de uma possível entrevista coletiva,
providenciar os seguintes itens, todos com ônus, para a contratada:

a) uma mesa com toalha e cadeiras, para até vinte pessoas, e uma
mesa auxiliar, com toalha, para a colocação de café, água
mineral  e demais itens de bebidas;

b) três pontos com a possibilidade de acesso à Internet, através da
rede sem fio (wifi), de equipamentos pessoais (notebooks).

c) disponibilização de um computador também com acesso à
Internet através da rede sem fio;

d) um multifuncional (fax, impressora a laser P/B, scanner e xerox),
e um cartucho novo.

e) uma resma de papel A-4 (90 g/m2), na cor branca.

f) em cima de uma das mesas, e em cada início de sessão (manhã e
tarde) dos dois dias, cinco garrafas de água mineral com gás, e
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cinco, sem gás. Durante todo o período de realização do evento, e
caso haja a necessidade, repor apenas o que for consumido.

g) junto às garrafas de água mineral, e em cada início de sessão
(manhã e tarde) dos dois dias, um balde com gelo e um pegador.

h) também junto à água mineral, e em cada início de sessão (manhã
e tarde) dos dois dias, uma garrafa térmica com café sem açúcar,
adoçante e açúcar.

2.6. Outros aspectos (todos com ônus para a contratada)

2.6.1. Serviço de recepção, com pelo menos 10 (dez) pessoas voltadas
exclusivamente para o evento, adequadamente uniformizadas, e
devidamente identificadas por crachás relativos ao evento, para apoio ao
evento, atendimento aos palestrantes e acompanhantes, bem como
encaminhamento do público, sendo todas bilíngues (oito em
inglês/português e duas em espanhol/português). É certo que a opção de
uniforme deverá ser aprovada pela CVM.

Para o dia 14 de dezembro de 2009, a quantidade de recepcionistas
bilíngues deverá ser reduzida para até 6 (seis), das quais uma delas com
capacidade de expressão em espanhol.

O currículo de cada uma das recepcionistas deverá ser apresentado à CVM
em até trinta dias antes do início do evento, que poderá recusá-lo se não
demonstrada a capacidade para o desempenho da função. No caso de
aceitação pela CVM, poderá a contratada promover substituições,
devidamente justificadas, por outra profissional igualmente habilitada).

Sem esgotar as tarefas a serem desenvolvidas pelas recepcionistas,
enumeramos as seguintes:

a) No primeiro dia do evento (14), uma das recepcionistas bilíngues
(português /inglês) permanecerá na parte de fora do Salão Ipanema
(Board Meeting) durante todo o evento, bem como deverá dispor
aleatoriamente, antes do início da sessão da manhã, e ao longo da
mesa existente no Salão Ipanema, os prismas (descritos no item 2.7.1
adiante) em frente a cada uma das cadeiras. As outras recepcionistas
deverão fazer o credenciamento dos participantes, retirada de crachá,
material, entre os serviços que se fizerem necessários.

b) Nos dois últimos dias do evento (15 e 16), e apenas durante os
horários programados para a formulação de questionamentos aos
membros da mesa diretora, duas das recepcionistas (inglês/português)
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deverão permanecer no interior dos salões, munidas de microfone sem
fio, visando a entrega dele para quem for apresentar o questionamento.
Uma destas recepcionistas será responsável, ainda, dispor
aleatoriamente, antes do início da sessão da manhã de cada um
dos dias, e ao longo da mesa diretora, os prismas (descritos no item
4.3 adiante) em frente a cada uma das cadeiras.

c) Conforme descrito no item 2.6.1, letra “b”, nos dois últimos dias do
evento, a presença de duas recepcionistas e de um operador, cabendo a
essas o fornecimento (que poderá, a critério da contratada, ser
realizado mediante a retenção de documentação que identifique o
usuário) e o recolhimento dos receptores sem fio (se couber, também
com a devolução do documento individual ao envolvido).

d) Num espaço específico do saguão do hotel (lobby), a presença de uma
recepcionista bilíngue (inglês/português), no horário das 8 às 23
horas em 13 de dezembro de 2009 (véspera do dia inicial do evento,
no qual ocorrerá  a chegada de pessoas que se hospedarão no hotel por
conta do evento), e no dia 14 de dezembro de 2009, das 8 às 14 horas.
A recepcionista ficará responsável pelo auxílio exclusivamente aos
participantes do evento em assuntos relacionados à sua estada no hotel
ou do próprio evento, para tanto deverá ter conhecimento de todo os
detalhes do evento (dentre estes, a existência do “hot site”).

e) Nos três dias do evento, e em local específico no “foyer” do andar
“E”, a presença de recepcionistas, com vistas ao credenciamento,
entrega de material de divulgação e/ou brindes, folders e demais
impressos referentes ao evento. Observar, ainda, que:

 i. A quantidade de pessoas alocada pela contratada para a
distribuição dos crachás ao início ou reinício de cada um dos dias
do seminário não poderá ser inferior a 6 (seis), devendo uma
delas falar espanhol. Para a impressão do crachá cada uma das
recepcionistas terá à sua frente um microcomputador e tela LCD
ou notebook, à escolha da CVM, contendo a relação de pessoas
autorizadas, e estes equipamentos devem estar interligados a uma
impressora térmica para impressão de etiqueta.

 ii.  O número de recepcionistas poderá ser reduzido ao longo do
seminário, considerando, para tanto, a demanda prevista para
cada horário do evento e outras atribuições a serem
desempenhadas pelo pessoal do “staff”. No entanto, a quantidade
de pessoas deverá ser suficiente para evitar aglomerações que
resultem em atraso do início, durante ou reinício do evento.
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h) A uma das recepcionistas, a critério da contratada, será atribuída,
também, a responsabilidade de inclusão dos dados de pessoas
que, embora não estejam relacionadas previamente (dentre elas
profissionais da imprensa), estejam autorizadas pela CVM a
participar do evento. Após este procedimento, esta mesma
recepcionista imprimirá o crachá correspondente. Será
responsável, também: (i) pela reimpressão de algum crachá,
quando este procedimento for autorizado pela CVM e (ii) entrega
dos crachás dos coordenadores e palestrantes.

2.6.2. Nos três dias do evento, deverá haver uma pessoa para dar apoio e suporte
a todo o equipamento de informática a ser utilizado durante o evento,
incluindo a instalação das apresentações e a eventual solução de problemas
com o equipamento ou “software”.

2.6.3. Nos três dias do evento, deverá haver um fotógrafo profissional (vide item
4.9 adiante). O currículo deste profissional contratado deverá ser
apresentado à CVM em até trinta dias antes do início do evento, que
poderá recusá-lo se não demonstrada sua capacidade para o desempenho
da função. No caso de aceitação pela CVM, poderá a contratada promover
substituições, devidamente justificadas, por outro profissional igualmente
habilitado.

Além das recepcionistas, técnicos e fotógrafo retrocitados, a contratada deverá ter
“staff” no dia do evento em número suficiente para coordenar toda a realização e
organização do evento com eficiência. Deverá, ainda, ter “staff” responsável por toda a
montagem do evento no dia a ser definido pela CVM, em conjunto com o hotel.

2.7. Demais providências (todas com ônus para a contratada)

2.7.1. A empresa vencedora deverá elaborar a identidade visual e peças de
comunicação do evento que consistem em:

a) Desenvolvimento e criação de logo para o evento.
b) Redação e revisão de todos os textos que irão compor os materiais,

peças, site e outros nas línguas requeridas.
c) Criação de convites eletrônicos para o evento, assim divididos: “save t

he date”, inscrições abertas, manutenção, reforço, quase fim do prazo
final para inscrição e prazo final.

d) um “banner” eletrônico do evento para veiculação, desde que esta seja
aprovada previamente pela CVM, em  outros “sites”.

e) Desenvolvimento de e-mail de agradecimento aos participantes e
parceiros.

f) Criação, desenvolvimento e acompanhamento de sistema de inscrição
“on line” para o evento.
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g) Elaborar carta convite para obtenção de visto.
h) Criação, desenvolvimento, implementação e acompanhamento de

“hotsite”.
i) Criação e produção de:

- banners para identificação e sinalização do evento;
- banner para a cenografia da sala plenária;
- produção de bloco de anotações e canetas;
- folder do evento a ser utilizado nos dias de sua realização;
- 2 pastas para o evento;
- 2 adesivos com logo para os púlpitos (plenária e coquetel);
- tela de descanso em power point para plenária;
- tela em flash para a plenária (saída e entrada de convidados);
- crachás frente e verso e respectivo cordão;
- prismas frente e verso;
- placas de identificação de todas as salas, ex “business center”.

Os itens acima serão melhores detalhados no decorrer do presente documento.

É certo que as peças do evento deverão conter, no mínimo, o nome e logo da
“CVM” e das instituições por ela indicadas, bem como o da OCDE (Organização de
Cooperação para o Desenvolvimento Econômico), o nome do evento, datas de sua
realização, cidade e país, todos em português, inglês e espanhol. Além desses
dizeres, e utilizadas, preferencialmente, as cores da bandeira nacional, deverá conter
três imagens turísticas do Rio de Janeiro (por exemplo, mas sem esgotar as
possibilidades, o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, a Praia de Copacabana). Caberá
à contratada a seleção de imagens por meio de aquisição, sob sua responsabilidade,
junto a banco de imagens, nacional ou estrangeiro, ou pela realização de fotos por
profissional por ela contratado. O padrão visual aprovado deverá servir de base para
qualquer outro material de divulgação do evento. Todo material eletrônico e
impresso deverá ser criado e produzido em português, inglês e espanhol. Os
materiais deverão ser previamente aprovados pela CVM. Se a peça não permitir a
aplicação de algum dos itens acima face à limitação de espaço, a CVM deverá ser
consultada e autorizar expressamente sua exclusão.

A criação e produção do material em questão deverá seguir cronograma a ser
definido pela CVM e informado à contratada.

Observação: Para ser utilizado como parâmetro, vide arquivo iniciado
como Anexo 1.

2.7.2. O folder do evento deverá ser impresso na quantidade de 230 (duzentos e
trinta) exemplares, dobráveis, com a altura de até 23 cm. e largura de até 12
cm, em papel em, no mínimo, quatro cores, todo nas três línguas do evento
(português, inglês e espanhol), com o fornecimento do arquivo eletrônico
correspondente à contratante, contendo dados para orientação aos visitantes
estrangeiros ou não, dentre eles:



70

b) telefones úteis (hospital, polícia, aeroporto, celular da empresa
organizadora do evento, etc.);

c) orientação geral para a realização de ligações telefônicas para outros
países e como devem ser efetuadas ligações de outros países pelos
presentes ao evento;

d) informações sobre “sites” onde podem ser obtidas informações turísticas
e sobre hotéis no Rio de Janeiro, próximos ao local de realização do
evento;

e) número(s) telefônico(s) disponibilizado(s) pela contratada para a
obtenção de informações sobre o evento e o respectivo horário de
atendimento;

f) programação do evento;
g) carta de boas-vindas;
h) endereço do “hot site” do evento (vide, a respeito, item 4.7 deste termo);
i) um mapa da cidade do Rio de Janeiro;
j) outros, a serem definidos pela CVM.

Observação: Para ser utilizado como parâmetro, vide arquivo iniciado
como Anexo 2.

2.7.3. Confecção prévia de prismas de identificação, com o nome da pessoa frente
e verso para os participantes do “Board Meeting” no dia 14/12 e para os
componentes da mesa diretora nos dias 15 e 16/12, segundo lista a ser
fornecida previamente pela CVM. Os prismas e seus respectivos suportes em
acrílico transparente deverão ser dispostos pela empresa contratada nas
respectivas mesas, antes do início da reunião e de cada segmento da palestra.
Observar, ainda, que:

a) Para o dia 14 (reunião no Salão Ipanema), os prismas deverão ser em
tamanho bem reduzido, vez que serão dispostos em frente a cada um
dos presentes e numa mesa com apenas vinte participantes.

b) Para os dias 15 e 16, e dispostos em frente a cada um dos membros da
mesa diretora, os prismas deverão ter um tamanho apropriado para que
possam ser visualizados por todos os demais participantes.

d) Os modelos dos dois prismas (o do dia 14 e o dos demais dias),
contendo um nome fictício, deverá ser apresentado à CVM, para
aprovação, num prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência da
data de início do evento.

2.7.4. Com vistas ao credenciamento, desenvolver sistema eletrônico para a
inscrição “on line” dos participantes, que ainda, seja capaz de gerar
relatórios, bem como,  envie confirmação de inscrição e sirva de base para a
impressão de etiquetas com o nome de cada um dos participantes no dia do
evento. Tal sistema deverá estar hospedado no “hot site” do evento, prever a
obrigatoriedade de que as inscrições, dependem de autorização eletrônica da
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contratante. Esses relatórios poderão ser acessados através de senha “on
line” tanto pela contratada, quanto pela CVM. Um destes relatórios (o
consolidado, com base nas inscrições realizadas e após a correspondente
aprovação da CVM) deverá estar armazenado num “notebook” e em pelo
menos mais quatro microcomputadores. Tanto o notebook quanto cada um
dos computadores devem estar equipados com monitor - tela de LCD ou
plasma - e mouse), a serem alocados ao local do credenciamento. O relatório
consolidado servirá de base para a impressão no dia do evento de cada
crachá / etiqueta (inclusive de pessoas nele não relacionadas, mas
autorizadas pela CVM para efetuar seu credenciamento). O sistema deve ser
capaz, ainda, de gerar relatório “on line” durante o evento que permita se ter
conhecimento da posição consolidada de quantas pessoas estão no evento e
quem são elas.

A impressão das etiquetas para os crachás, exceto do “staff” (recepcionistas,
técnicos de som, tradutores, etc.),  deverá ser realizada no momento de cada
credenciamento.

2.7.5. Os crachás e seus respectivos cordões e etiquetas deverão ser produzidos em
número suficiente para todos os participantes do evento, devendo haver uma
quantidade extra como plano de contingência. Cada unidade, deverá
apresentar a identificação visual do evento, de acordo com o modelo a ser
elaborado, conforme item 2.7.1 acima, constando ainda, em cada um deles, a
classificação segundo a categoria de cada participante, em três línguas -
português, inglês e espanhol (tais como: organização, palestrante, imprensa,
participantes, funcionários da contratada - “staff”, etc.), além da
identificação individual (nome, empresa e país). Caberá, ainda, à contratada,
providenciar a aquisição do material e equipamento para montagem dos
crachás, observados:

a) os porta-crachá em plástico branco transparente, no tamanho 15 x 10,5
cm, com mosquetão em aço inoxidável;

b) os porta-crachá estarão presos ao mosquetão com fita (cordão) em
dimensões suficientes para serem pendurados ao pescoço, nas cores
verde e amarelo, contendo ao longo de toda ela o nome do evento, em
cor diferente de verde e amarelo, e de forma que este nome sobressaia
em relação a elas;

c) o registro dos nomes na parte da frente do crachá ocorrerá à medida
que cada participante se apresente à sala de recepção do evento. Para
tal impressão deverá ser utilizada uma impressora térmica para cada
estação de trabalho (computador), com velocidade na impressão, corte
automático da etiqueta e uma opção de resolução de 300 x 600 dpi. A
impressora deverá ter como dimensões máximas 13,5 x 21 x 14.
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d) de porte obrigatório durante todo o evento, os crachás dos
palestrantes, organizadores, imprensa, “staff” e participantes deverão
ser confeccionados em cores distintas (nenhum deles pode ser de cor
preta).

e) com base na estimativa de pessoas presentes, num total de 335, e
respeitando o plano de contingência, as quantidades de crachás de
cada tipo a serem confeccionados são:

 i. Organização - 20 (vinte)
 ii.  Imprensa - 20 (vinte)

iii. Palestrantes - 20 (vinte)
iv. Staff - 25 (vinte e cinco)
v. Paricipantes - 350 (trezentos e cinquenta)

f) verso de todos os crachás, em fundo branco, com os dizeres,
também, nas três línguas (espanhol, português e inglês), incluir os
seguintes dados:

 iii.  nome do hotel de realização do evento e seu nº telefônico;
ii. outras informações a serem definidas pela CVM oportunamente.

g) um modelo de crachá (frente e verso) para cada tipo de presente
(participante, palestrante, coordenador, etc) com um nome fictício
deverá ser apresentado à CVM, para aprovação, num prazo mínimo de
30 (trinta) dias de antecedência da data de início do evento.

Observação: Para ser utilizado como parâmetro, vide arquivos iniciados
como Anexo 3 e Anexo 4 (frente e verso de modelo de crachá) e Anexo 6
(modelo de etiqueta).

2.7.6. Serviços de secretaria:

a) Providenciar todos os serviços de secretaria do evento, incluindo o
recebimento das apresentações dos palestrantes e moderadores e outros
arquivos (como currículo, notas, documentos etc.), seu arquivo eletrônico
ordenado e, para o evento, a sua impressão correspondente, na ordem da
programação, com a montagem prévias das pastas, que deverão ser
disponibilizadas em cada assento do participante, antes do início do evento
(encontro do board - no dia 14; e seminário - nos dias 15 e 16). A secretaria
do evento deverá manter e-mail específico para o evento, o qual poderá
receber esses materiais eletrônicos, dúvidas dos participantes, entre outros.

b) O serviço de secretaria, que funcionará após a contratação até o dia seguinte
ao do evento, deverá se fazer presente ao local do evento, com computador,
impressora, máquina de reprografia e outras facilidades para promover
alterações nas pastas, se necessário, e distribuir novas apresentações e
arquivos que tenham sido recebidos por e-mail, após a data-limite, ou que
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tenham sido trazidos por algum palestrante e/ou moderador, no próprio dia.
Deverá ter condições, também, de imprimir crachás para participantes não
previamente cadastrados, mas cuja participação seja autorizada pela
organização do evento.

c) A secretaria fornecerá, também, logo que disponíveis, mas ainda durante o
evento, CDs com todas as apresentações em arquivo eletrônico, para
distribuição entre os presentes. O CD deverá ser entregue, acondicionado
em caixa própria, com material visual do evento, o qual também deverá ser
impresso no CD, com a indicação do evento, do período, local e
organizadores.

d) A secretaria deverá destinar um nº telefônico para atendimento e orientação
para os interessados e inscritos no evento, com atendentes com fluência,
também, nas línguas inglesa e espanhola. Além de assuntos pertinentes ao
evento, este serviço abrangerá, ainda, orientações gerais sobre as questões
logísticas para o traslado para a cidade do Rio de Janeiro, bem como efetivar
a reserva de hotel, traslado e reserva de passagens aos participantes do
seminário. O número telefônico deverá estar em funcionamento de 08 de
setembro de 2009 até a véspera do evento, e no horário das 9 (nove) às 18
(dezoito) horas, ininterruptamente, de segunda à sexta-feira (exceto em
feriados). Ficará responsável, também pelo recebimento de solicitações de
traslado (hotel alternativo para o Sofitel e vice-versa) por parte dos
participantes do evento, e comunicação imediata com o número telefônico
do  motorista do traslado.

e) Observados, ainda, os subitens i e ii a seguir, deverá a empresa contratada
distribuir o material para cada um dos dias do evento, o qual deverá estar
organizado em pasta revestida interna e externamente com (plástico)
polipropileno da mesma cor, com etiqueta dupla-face na lombada, e com
ferragens importadas de alta precisão e revestimento de fácil limpeza na
parte interna, conforme abaixo, destacando que serão utilizadas cerca de 20
(vinte) divisórias coloridas por pasta:

i) Para o 1º dia (14) - o material específico para a data deverá estar
disponibilizado em pastas em cor a ser definida pela contratante, e
disposto na mesma ordem de apresentação de cada segmento do evento.
O material de cada segmento deverá estar separado do seguinte por uma
folha divisória colorida (com um índice).

ii) Para o 2º e 3º dias (15 e 16) - deverá estar disponibilizado em
pastas em cor a ser definida pela contratante, tendo em cada uma delas o
material específico correspondente às duas datas, e disposto na mesma
ordem de apresentação de cada segmento do evento. O material de cada
segmento deverá estar separado do seguinte por uma folha divisória
colorida (com um índice).
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f) Todos os originais do material das palestras, composto de cerca de 900
(novecentas) folhas, será entregue pela CVM à empresa contratada com uma
antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis de antecedência em relação ao
primeiro dia de realização do evento (14 de dezembro de 2009). De posse
deste material, à contratada caberá, também, a sua impressão colorida, em
papel A-4 (90 g/m2), na cor branca, devendo ser utilizada uma impressora a
laser de alta qualidade, observado o quantitativo abaixo:

d) Pastas referentes ao item e.1 a produzir - 20 (vinte)
e) Pastas referentes ao item e.2 a produzir - 230 (duzentos e trinta)

g) Deverá providenciar, com vistas à distribuição para todos os presentes ao
evento:

- 300 (trezentas) canetas metalizadas, na cor cinza, tendo numa das
extremidades uma esferográfica de cor azul, acionável por meio de giro
do corpo da caneta, e na outra, um marca-texto na cor amarela, com
tampa,. No corpo da caneta, deverá conter, além dos logos indicados pela
CVM, o nome do evento e os dizeres: Rio de Janeiro, Brazil.

- 300 (trezentos) blocos de capa em papel couché, de aproximadamente
200 (duzentas) g/m2, contendo na capa o modelo de divulgação do
evento e composto de 50 folhas brancas, sendo que cada folha do bloco
deverá conter no seu fundo o mesmo material de divulgação, no alto o
nome do evento e na parte de baixo tanto os logotipos brasileiros quanto
da OECD.

Observação: Para ser utilizado como parâmetro, vide arquivo iniciado
como Anexo 5.

2.7.7. Em até 30 (trinta) dias após a formalização do contrato com a CVM, a
empresa contratada ficará responsável pela entrega de um “site” (hot site),
específico do evento. Além disso, criará um banner eletrônico de divulgação
do evento que será incluído no “site” institucional da CVM, e outros dois
banners eletrônicos que poderão ser colocados em outros sites
governamentais ou não, desde que autorizados pela CVM. O hot site, ou
utilizará o domínio da CVM (cvm.gov.br) ou terá o seu domínio
devidamente registrado por até três meses após o encerramento do evento,
deverá permanecer no ar por até 60 (sessenta) dias após o encerramento do
seminário, e deverá conter, no mínimo, e sempre nas três línguas (espanhol,
português e inglês). Entre outros links, esse “hot site” deverá conter:
a) dados gerais sobre o evento (local, data, etc);
b) programação do evento;
c) fale conosco com link de e-mail, específico do evento, a ser recebido e

respondido pela empresa contratada;
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d) fale conosco com nº telefônico da empresa, específico para
atendimento a eventuais participantes do evento;

e) informações gerais sobre os pontos turísticos da cidade do Rio de
Janeiro, inclusive o “site” e nº telefônico da Prefeitura, da Polícia
Militar e da Guarda Municipal do Rio de Janeiro correspondentes aos
setores responsáveis pelo atendimento a turistas;

f) informações sobre hospedagem;
g) informações sobre tarifa e empresas de táxi no aeroporto internacional

do RJ e ou nacional;
i) informações sobre clima;
i) as apresentações realizadas pelos palestrantes, após o encerramento do

seminário;
b) assim que autorizado pela CVM, dados sobre o hotel alternativo,

conforme detalhamento constante do item 4.12 adiante, inclusive
valores de cada categoria de acomodação (em reais) a serem cobrados
aos participantes do evento, e explicitar que haverá o traslado em
transporte especial deste hotel para o de realização do evento, e vice-
versa, apenas nos dias 15 e 16 de dezembro, o horário de
disponibilização do serviço e a forma de solicitar este traslado quando
estiver no hotel (o mesmo número telefônico descrito na letra “d”
acima).

c) um link sobre o assunto “visto de entrada no Brasil”, detalhando,
inclusive, quando ele é exigido.

d) outros a serem definidos pela CVM.

Quaisquer outras informações e inclusões neste “site” dependerão de aprovação
prévia da CVM.

2.7.8. Os “banners” a serem produzidos pela contratada deverão ser criados e
confeccionados de forma a serem capazes de fazer a devida identificação e
sinalização do evento nos dias de sua realização, nas línguas portuguesa,
inglesa e espanhola. Além desses “banners”, deverá ser criado e
confeccionado um “banner” para a cenografia da sala plenária, que deverá
ser fixado no meio de estrutura de “box truss”, onde teremos esse banner na
parte central e duas telas de projeção em cada uma das laterais.

2.7.9. Providenciar o registro fotográfico de todo o evento, observadas as seguintes
condições:

a) A cobertura fotográfica deverá abranger todas as fases do seminário
(abertura, apresentações / palestras / oficinas, conclusão) e abrangerá
pelo menos 200 (duzentas) fotos em meio eletrônico;

e) Os arquivos digitais de todas as fotos realizadas, que deverão ter
resolução mínima de 6.1 (seis ponto 1) “megapixels”, devem ser
fornecidos à CVM em meio eletrônico (CD ou DVD acondicionados
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em caixas plásticas com capas e mídias com impressão alusiva ao
evento), num prazo de até 15 (quinze) dias após o encerramento do
evento;

f) A CVM selecionará 120 (cento e vinte) fotos, de todo o registro
fotográfico a ela fornecido, que deverão ser impressos em formato
10x15 (dez por quinze) e entregues pela contratada no prazo de 10
(dez) dias contados da seleção.

2.7.10. Elaboração de um Relatório Executivo, o qual deverá ser entregue à CVM,
tanto em via impressa quanto em meio eletrônico, no prazo de 15 (quinze)
dias após encerrado o evento, contendo, no mínimo, as seguintes
informações:

a) Descrição do local do evento;
b) Quantidade de participantes, países, instituições, palestras e relação

participantes/país;
c) Relatório de presentes (nome / instituição / status – organizador,

imprensa, palestrante ou ouvinte);
g) Layout do material gráfico, sinalização, crachá, convite, material de

apoio, e etc.;
h) Identificação de todo o pessoal contratado pela empresa (staff),

contendo, além do nome completo, número do documento de
identificação e do CPF;

i) Planta do local em papel A4.

2.7.11. Providenciar um outro hotel, próximo ao local de realização, para os
participantes que não ficarão hospedados no Sofitel, considerando que os
eventuais hóspedes poderão permanecer no local nos dias do evento, bem
como no dia imediatamente anterior e posterior à sua realização. Os valores
de hospedagem nas dependências do hotel, inclusive a taxa de serviço e
outros se houver, deverão ter um tarifário especial ao cobrado aos demais
clientes. As diversas categorias de aposentos a serem disponibilizadas e
reservadas pelo hotel e os valores apurados à época do correspondente
contato deverão ser informados à CVM pela empresa contratada em até 30
(trinta) dias após a formalização do contrato relativo a este Termo de
Referência, bem como serem incluídos no “site” descrito no item 2.7.10
acima, tão logo aceitos pela CVM.

2.7.12. Com base na definição do hotel alternativo descrito no item 2.7.11 acima,
contratar o traslado dos participantes deste hotel para o Sofitel, levando em
conta, dentre outros os seguintes aspectos:

a) O transporte deve ser realizado em veículo com ar condicionado e que
comporte, no mínimo, 20 (vinte) pessoas por viagem;
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b) Deverá ficar à disposição do evento nos dias 15 e 16 de dezembro de
2009, das 8 às 21 horas, sendo que o motorista deverá portar um
telefone móvel (celular), com a finalidade de ser convocado pela
secretaria do evento ou pela coordenação do evento (englobando a
pessoa a quem for designada a responsabilidade geral do evento pela
contratada ou pelos designados pela CVM para tal) para buscar ou
levar os participantes do evento de um hotel para o outro.

c) A contratada deverá verificar se o motorista está com sua
documentação de habilitação atualizada, e apto para dirigir veículos
do porte a ser utilizado no traslado, bem como manter em seus
registros, pelo prazo de 6 (seis) meses, cópia desta carteira de
habilitação.

2.7.13. Transcrição do conteúdo das palestras, apresentações, oficinas, bem como da
abertura e do encerramento, o qual deverá ser entregue à CVM, no prazo de
15 (quinze) dias, observadas as seguintes condições:

a) O conteúdo será entregue impresso e também em meio magnético, nesse
caso, por meio de arquivo eletrônico utilizando software de
processamento de textos (no formato txt ou doc), com a identificação do
palestrante e do tema abordado;

b) A CVM poderá corrigir ou determinar o refazimento do conteúdo
transcrito, se contiver incorreções ou apresentar lacunas, o que deverá ser
providenciado no prazo máximo de 15 (quinze) dias;

2.8. Observações finais

2.8.1. A contratada deverá indicar uma pessoa (GERENTE DO EVENTO) a quem
caberá a responsabilidade pela organização e supervisão geral de todo o
evento, a partir do momento de assinatura do contrato. Envolve esta
supervisão, além de outras responsabilidades que a CVM possa entender
necessárias:

a) A presença em reuniões periódicas na CVM e durante todos os dias de
realização do evento, permanecendo no local desde antes do horário
previsto para início das sessões de cada dia até o seu encerramento.

b) Desde o final de semana que antecede a data de início do evento (12 e 13
de dezembro de 2009), recepcione os participantes e auxilie no que
couber, junto, inclusive, aos hotéis nos quais ficarão hospedados.

c) Organizar toda a estrutura do evento.
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d) Verificação prévia e durante o evento de todos os pontos que devem ser
providenciados ou sanados para a perfeita realização do evento.

e) Controlar a quantidade consumida de bebidas durante todo o evento,
dentre aquelas que serão cobradas à parte pelo hotel (águas minerais e
café) e não permitir que durante os almoços sejam servidas variedades
não incluídas no preço contratado (por exemplo, cervejas e bebidas
alcoólicas).

f) Procurar agilizar as situações que assim o exijam, dentre elas a de evitar
que as pessoas a serem transportadas de um hotel para o outro
permaneçam esperando por um longo período de tempo.
Realizar a montagem do evento em data e horário a ser definido pela
CVM, de comum acordo com o hotel.

g) Realdizar a montagem do evento em data e horário a ser definido pela
CVM, de comum acordo com o hotel.

2.8.2. Independentemente de estarem explicitados no teor deste documento, todos os
itens expressos nas três línguas (português, inglês e espanhol), todas as
traduções cabíveis são de responsabilidade da contratada (execução e ônus).

2.8.3. Com vistas à hospedagem dos participantes do evento no Sofitel, assim como
quanto à locação dos salões, o competente contrato já está firmado. As
despesas de hospedagem, com tarifa diferenciada para o evento, caberão ao
seu respectivo participante, que poderá realizá-la através de um código
específico que será fornecido pelo hotel.

2.8.4. Sobre os preços a serem cobrados pelo Sofitel, relativos ao consumo de
alimentos e bebidas (todos com tarifa especial para o evento), não será devido
comissionamento à empresa contratada por parte do hotel.

O eventual descumprimento desta vedação poderá ensejar  penalidade à
empresa contratada.

2.8.5. Segundo o informado pelo Sofitel, e que são de responsabilidade da
contratada,  se for o caso:

a) os serviços de locação de equipamentos são terceirizados, mas não faz
qualquer objeção quanto à utilização de fornecedores diversos àquele
que presta seus serviços a eles;

b) quando o público for superior a 150 (cento e cinquenta), o que
ocorrerá nos dias 15 e 16 de dezembro de 2009,  será necessária a
contratação de dois seguranças durante o evento. O valor destes
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serviços é cobrado pelo hotel para um período de 12 (doze) horas,
sendo que cada hora adicional também tem uma tarifa predeterminada.

c) não é permitida a contratação de empresas terceirizadas para a
prestação de serviços de estacionamento, cujo ônus será de cada
usuário.

d) sobre todos os valores dos serviços contratados junto ao hotel incidem
taxa de serviço (10%) e ISS (5%).

e) a voltagem de todos os salões do hotel é 220V monofásico e/ou 380V
trifásico.

f) respeitar as regras de pagamento de ECAD, se necessário.

Cláusula Terceira - DO PREÇO

3.1 - Pela prestação dos serviços, a CVM pagará à contratada o valor de R$
............................ (..................).

Cláusula Quarta – DO PAGAMENTO E DA REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS

4.1- A Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos documentos comprobatórios do
cumprimento das obrigações decorrentes do contrato, deverá ser
encaminhada ao fiscal do contrato (nome, andar e gerência) designado
pela contratante, nos termos do art. 67 da lei nº 8.666/93.

4.2- Caberá ao fiscal, no prazo de 3 dias úteis a partir do seu recebimento,
atestar a prestação do serviço verificando o cumprimento pela contratada
de todas as obrigações pactuadas, inclusive quanto ao preço cobrado.
Após, liberará a referida Nota Fiscal/Fatura para a Gerência de
Contabilidade e Finanças (GAF) para fins de liquidação de despesa e
pagamento.

4.3- Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstãncia que impeça a
liquidação da despesa, aquela será devolvida pelo fiscal á contratada e o
pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
apresentação do documento fiscal devidamente regularizado, não
acarretando qualquer ônus para a CVM.  

4.4- O pagamento será efetuado conforme o cronograma abaixo, em um prazo
máximo de 10 (dez) dias úteis após a apresentação das respectivas notas
fiscais/faturas, mediante depósito na conta corrente da contratada,
devendo, os títulos, permanecerem em carteira, não sendo admitido pela
CVM caucionamento ou cobrança bancária, situação em que a contratada
ficará sujeita as sanções, a juízo da CVM, previstas neste edital.
4.4.1- Cronograma de pagamento:
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4.4.2- 90% (noventa por cento) do valor total contratado após a
realização do evento;
4.4.3- 5% (cinco por cento) do valor total contratado após o
recebimento, devidamente atestado pelo fiscal, dos DVD’s e Fotos a que
aludem os itens 2.2.3”c” e 4.9”b” e “c” do Termo de Referência;
4.4.4- 5% (cinco por cento) do valor total contratado após o
desligamento do “site” a que se refere o item 4.7 do Termo de
Referência.

4.5 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA antes de paga ou
compensada a multa que, porventura, lhe houver sido imposta (art. 86, §
3º da Lei nº 8.666/93 c/c art. 9º da Lei nº 10.520, de 17/07/02 e suas
alterações posteriores).

4.6- Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada
não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado
que os encargos moratórios devidos pelo Contratante, entre a data acima
referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a
serem incluídos em fatura própria, são calculados por meio da aplicação
da seguinte fórmula: EM=I x N x VP , onde:

EM = Encargos Moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o
pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso;
|I = Índice de compensação financeira = 0,00016438,
assim apurado:

I = ___i__ I = __6/100 I= 0,00016438
          365 365

4.7- Não serão considerados os atrasos no pagamento pela CVM decorrentes
de caso fortuito ou força maior, nos casos caracterizados como fato do
príncipe (ação superior do Estado, unilateral e imprevista, que
impossibilita o cumprimento, ao menos temporário, de um ou de todos os
deveres contratuais).

Cláusula Quinta - DA DESTINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1- As despesas correrão à conta da Natureza de Despesa 339039 – Programa
de Trabalho 04.123.0778.2205.0001, Nota de Empenho nº
2009NEXXXXXX.

Cláusula Sexta - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1- A CONTRATADA se obriga a:

a) Executar todas as obrigações relativas ao contrato, assumindo inteira
responsabilidade pela sua execução;
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b) Comunicar a CVM, com uma antecedência mínima de 20 (vinte) dias da
realização do evento, sobre quaisquer ocorrências relacionadas aos
serviços a serem prestados;

c) Não transferir a terceiros as obrigações assumidas, por qualquer forma e
nem mesmo parcialmente, sem prévio consentimento por escrito da
CVM;

d) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas
(sem qualquer ônus para a CVM), no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução ou de materiais empregados (art.69 da Lei nº 8.666/93 c/c
art. 9º da Lei nº 10.520, de 17/07/02);

e) Guardar sigilo absoluto sobre as informações que vier a ter conhecimento
por força da contratação;

f) Solicitar os esclarecimentos necessários para o regular cumprimento dos
termos contratuais à Gerência de Compras e de Serviços Gerais da CVM
(GAG);

g) Manter, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. Assim,
sempre que expirar a validade, e durante a vigência do Contrato, a
CONTRATADA ficará obrigada a renovar todos os documentos relativos
à regularidade no SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores (art. 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93).

h) Manter o preço proposto para a prestação do serviço desde a contratação
até a efetiva prestação dos mesmos.

Cláusula Sétima - DAS OBRIGAÇÕES DA CVM

7.1- A CVM se obriga a proporcionar todas as condições para que a
CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro das normas deste
Contrato.

Cláusula Oitava - DA FISCALIZAÇÃO

8.1 - A fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais será exercida
pela Superintendência de Proteção aos Investidores (SOI), devidamente
credenciado pela Superintendência Administrativo-Financeira da CVM
(SAD), ao qual competirá acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a
execução/fornecimento, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer
dúvidas e pendências que surgirem, determinando medidas necessárias á
regularização das faltas, falhas, problemas e defeitos observados no curso
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do contrato, e, de tudo dará ciência à contratada, conforme art. 67,
parágrafo 1º da lei nº 8.666/93. Para o caso de impedimento do servidor
indicado para a função de fiscal, está designado pela Superintendência
Administrativo-Financeira (SAD) seu substituto eventual como fiscal
substituto.

8.2- As faltas cometidas pela contratada deverão ser devidamente registradas
no processo pelo fiscal do contrato, que providenciará o envio de
notificação à contratada, informando sobre a abertura de prazo de defesa
para a prestação dos esclarecimentos necessários. O fiscal deverá, ainda,
propor ao Ordenador de despesas a aplicação das sanções que entender
cabíveis para a regularização das faltas cometidas, nos termos do art.
67,§ 2º da lei nº 8.666/93.

8.3- Caberá á contratada o pronto atendimento às exigências inerentes ao
objeto contratado, feitas pelo fiscal ou por seu substituto.

8.4 - A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou o acompanhamento por parte da CVM (art. 70 da Lei nº
8.666/93).

8.5 - A CVM se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o serviço
prestado em desacordo com o Contrato (art. 76 da Lei nº 8.666/93).

Cláusula Nona - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

9.1- O contrato vigorará da data de sua assinatura até 31/12/2009.

Cláusula Décima - DAS PENALIDADES

10.1-  Pela inexecução total ou parcial do Contrato a CVM poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar  à CONTRATADA as seguintes sanções, sem
prejuízo do disposto no inciso IV, do artigo 87, da Lei nº 8.666/93:

a) advertência;

b) multa de até 20% (vinte por cento) do valor do Contrato;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento
de contratar com a União, Estado, DF e Municípios, pelo prazo de
até 05 (cinco) anos.
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10.1.1- As sanções previstas nas alíneas “a” e “c” deste item
poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea “b”,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

10.2 - O não cumprimento dos prazos estabelecidos neste Contrato acarretará à
Contratada, independentemente das sanções previstas no item 10.1, multa
diária de 0,5% (meio por cento) do valor do contrato (art. 86 da Lei nº
8.666/93).

10.2.1- A aplicação da multa acima, a qual ocorrerá após regular
processo  administrativo, não impede que a CVM rescinda
unilateralmente o Contrato e aplique outras sanções
regulamentares (art. 86,§1º da Lei nº 8.666/93).

10.3- Em caso de inadimplência quanto ao pagamento das multas que lhe forem
aplicadas pela  CVM, a CONTRATADA fica desde já ciente que estará
sujeita à sua inclusão no Cadastro Informativo dos créditos não quitados do
setor público federal (CADIN), consoante legislação específica sobre a
matéria, consoante legislação específica sobre a matéria, sendo executada
segundo a Lei nº 6.830/80.

Cláusula Décima primeira – DA RESCISÃO

11.1- A inexecução parcial ou total do contrato enseja a sua rescisão, conforme
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

11.2- A rescisão do Contrato poderá 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 nº
8.666/93;

II – amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo,
desde que haja conveniência para a CVM; ou

III – judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

11.3-  Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa (art. 78, § único da
Lei nº 8.666/93).

Cláusula Décima segunda - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
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12.1 - É vedado à CONTRATADA:

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

b) ceder ou transferir a terceiros o Contrato e os direitos e
obrigações dele decorrentes, salvo com prévia anuência da CVM;

c) interromper unilateralmente o serviço sob alegação de
inadimplemento por parte da CVM;

d) publicar quaisquer relatórios, entrevistas, detalhes ou informações
sobre este Contrato, bem como seu andamento, sem o prévio
consentimento da CVM.

12.2 -  A relação entre a CONTRATADA e a CVM restringe-se ao alcance do
objeto contratual, não implicando qualquer relação de subordinação
hierárquica, isto é, os empregados e prepostos da CONTRATADA não
terão qualquer vínculo empregatício com a CVM, correndo por conta
exclusiva da primeira todas as obrigações decorrentes da legislação
trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, as quais se obriga a saldar
na época devida.

12.3-   Para dirimir as questões decorrentes deste Contrato fica eleito o Foro
Federal da cidade do Rio de Janeiro, renunciando as partes a qualquer
outro a que, porventura, tenham ou possam vir a ter direito, por mais
privilegiado que seja (art. 55, § 2º da Lei nº 8.666/93).

12.4-   Os casos omissos serão decididos pela Gerência de Compras e de
Serviços Gerais, à luz da legislação vigente, ouvida a Procuradoria
Jurídica da CVM.

E, por estarem de comum acordo com todas as Cláusulas, firmam o presente
instrumento contratual, em 02(duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Rio de Janeiro,                   de                                                 de 2009.

_________________________________       _________________________________
                 Hamilton Leal Braz
Superintendente Administrativo-Financeiro                     Pela Contratada


