
CVM Comissão de ValoresMobiliários

Protegendo Quem investe no futuro do Brasil

CONTRATO CVM N.o 006/2017

TERMO DE CONTRA TO

PROCESSO DE COMPRAS N° 19957.002329/2017-91

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL, QUE
ENTRE SI FAZEM A CVM - COMISSÃO DE
VALORES MOBILIÁRIOS E AMANA-KEY
DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO L TDA.

A CVM - Comissão de Valores Mobiliários, Autarquia Federal vinculada ao Ministério da
Fazenda, com sede na Rua Sete de Setembro, 111 - 28° andar - Centro - Rio de Janeiro/RJ
(CEP: 20.050-901), inscrita no CNPJ sob o n° 29.507.878/0001-08, neste ato representada, com
base na delegação de competência conferida pela Portaria/CVM/PTE/n° 108, de O 1 de
novembro de 2011, pela Superintendente Administrativo-Financeira, Sra. Tania Cristina Lopes
Ribeiro, doravante denominada CVM, e AMANA-KEY DESENVOLVIMENTO E
EDUCAÇÃO LTDA, estabeleci da na Rua Nova América, 84, Granja Viana, Cotia/SP, CEP
06.709-125, inscrita no CNPJ sob o n." 67.129.833/0001-28, doravante designada
CONTRATADA, neste ato representada por Oscar Motomura, portador do RG n." 3.016.964-1 -
SSP/SP e inscrito no CPF sob o n° 039.589.908-78, têm justo e acordado o presente contrato, o
qual se regerá pela Lei n° 8.666, de 21/6/1993 e suas alterações posteriores, 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 n° 19957.002329/2017-91;

b) Proposta da CONTRATADA, n.? 20/2017, emitida em 07/03/2017;

c) Nota de Empenho - 2017NE800283

Cláusula Primeira - DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto a contratação de 19 (dezenove) vagas para
participação de servidores da CVM, no Programa APG-Compacto (Programa de Gestão
Avançada).

1.1.1. A CONTRATADA concederá 1 (uma) vaga de cortesia no Programa APG-
Compacto (Programa de Gestão Avançada), totalizando 20 (vinte) vagas.

1.2 A caracterização pormenorizada do objeto contratado, os requisitos técnicos e as
condições de prestação dos serviços, bem como as obrigações e responsabilidades
específicas da CONTRATADA estão indicadas na proposta n.° 20/2017, no prospecto
do curso e no Anexo 1deste contrato, que integram e complementam este instrumento.
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Cláusula Segunda - DA DESTINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 As despesas para atender a este CONTRA TO estão programadas em dotação
orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2017, na
classificação abaixo:

Fonte: 0174

Programas de Trabalho: 04.122.2110.2000.0001

Elemento de Despesa: 339039

Cláusula Terceira - DA VIGÊNCIA

3.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 30 dias contados da data da
assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1°, da Lei n° 8.666, de 1993.

Cláusula Quarta - DO PREÇO

4.1 Pela perfeita prestação dos serviços objeto deste contrato e obedecidas as demais
condições estipuladas neste instrumento, a CVM pagará à CONTRATADA o valor
individual, conforme especificado na tabela abaixo, totalizando o valor global de R$
144.400,00 (cento e quarenta e quatro mil e quatrocentos reais), para um total de 19
(dezenove) vagas:

Programa Qtde. de vagas Valor individual Valor total

APG Compacto 19 vagas + 1 cortesia R$ 7.600,00 R$ 144.400,00

Somatório 20 --- R$ 144.400,00

4.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração,
frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

Cláusula Quinta - DO PAGAMENTO

5.1 As Notas Fiscais referentes aos serviços executados deverão ser apresentadas pela
CONTRA TADA em meio físico e aos cuidados do fiscal do CONTRA TO, na Rua
Sete de Setembro, n." 111,20 andar - Rio de Janeiro/RJ - CEP 20.050-901.
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5.l.1. As Notas Fiscais deverão conter, no mínimo, a descrição sucinta dos serviços
prestados e os preços unitários e totais;

5.2 Caberá ao Fiscal do Contrato, no prazo de 3 (três) dias úteis a partir do recebimento da
Nota Fiscal, atestar o fornecimento, verificando o cumprimento pela Contratada de
todas as condições pactuadas, inclusive quanto ao preço cobrado. Ato contínuo, liberará
a referida Nota Fiscal para a Gerência de Contabilidade e Finanças da CVM, a fim de
ser providenciada a liquidação e o pagamento.

5.3 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor
competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal
apresentada em relação ao fornecimento efetivamente prestado e à entrega dos
certificados de participação no curso pela CONTRATADA, e será efetuado em um
prazo máximo de 10 (dez) dias após a data do recebimento definitivo, mediante depósito
na conta-corrente da contratada.

5.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite
de que trata o inciso 11do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, serão efetuados no prazo
de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos
termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.

5.4 Os títulos deverão permanecer em carteira, não sendo admitidos pela CVM
caucionamento ou cobrança bancária, situação em que a CONTRATADA ficará sujeita
às sanções legais, a juízo da CVM.

5.5 A CVM poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizações devidas pela CONTRATADA (art. 86, § 3° da Lei n° 8.666/93 c/c art. 9°
da Lei n° 10.520, de 17/07/02 e suas alterações posteriores).

5.6 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por
exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie
as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
Contratante.

5.7 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.

5.8 Previamente a cada pagamento à CONTRATADA, será realizada consulta ao SICAF a
fim de verificar a manutenção das condições de regularidade fiscal.

5.9 Constatada a situação de irregularidade da CONTRATADA, esta será notificada, por
escrito, sem prejuízo do pagamento pelo objeto já executado, para, num prazo exequível
fixado pela CVM, regularizar tal situação ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, sob
pena de anulação da contratação e/ou aplicação das sanções previstas neste contrato.

5.9.1. O prazo para regularização ou encaminhamento de defesa de que trata o item
anterior poderá ser prorrogado a critério da CVM.

5.10 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável. -rf2P
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5.10.1. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da
Lei Complementar n." 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos
impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na
referida Lei Complementar.

5.11 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 pela CVM, 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::::::1'" N"VP, onde,

EM = Encargos Morarórios;

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 = 0,00016·08, assim apurado:

i
1=- =>-

365

6
I = 100 = 1= 0,00016438

365

5.12 Não serão considerados os atrasos no pagamento pela Administração 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 Sexta - DO REAJUSTE E ALTERAÇÕES

6.1 O preço contratado é fixo e irreajustável.

6.2 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de
1993.

6.3 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

6.4 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

tp/'i
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Cláusula Sétima - DA FISCALIZAÇÃO

7.1 A fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais será exercida pelo(a) Fiscal
do CONTRA TO e pelo(a) Fiscal Substituto(a) a serem designados, por meio de
Portaria, pela Superintendência Administrativo-Financeira (SAD).

7.2 Aos servidores responsáveis pela fiscalização competirá acompanhar, fiscalizar, conferir
e avaliar a execução dos serviços, 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
dar ciência diretamente à CONTRATADA, conforme artigo 67 da Lei n." 8.666/1 993, e
suas alterações. Para o caso de impedimento de qualquer dos servidores indicados no
quadro acima, serão designados, pela Superintendência Administrativo-Financeira
(SAD), novos servidores para as funções de fiscalização.

7.3 Compete ao Fiscal indicado pela CVM, dar recebimento definitivo do serviço realizado,
autorizando a emissão de nota fiscal.

7.4 As faltas cometidas pela CONTRATADA deverão ser devidamente registradas no
Processo pelo Fiscal do CONTRA TO, que providenciará o envio de notificação à
CONTRA TADA informando sobre a abertura de prazo de defesa para a prestação dos
esclarecimentos necessários.

7.5 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,
parágrafo 2° e do artigo 87 da Lei n° 8.666/1 993.

7.6 Caberá à CONTRATADA o pronto atendimento às exigências inerentes ao objeto
contratado, feitas pelo Fiscal do CONTRA TO ou por seu substituto.

7.7 A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à CVM ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do CONTRA TO, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou o acompanhamento por
parte da CVM (art. 70 da Lei n° 8.666/93);

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

Cláusula Oitava - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRA T AnA

8.1 São obrigações da CONTRA TADA, além das previstas neste contrato e anexos:

8.1.1 executar, perfeita e integralmente, os serviços contratados, nos horários
estabelecidos pela CVM e nos prazos ajustados, por meio de pessoas
idôneas/tecnicamente capacitadas, obrigando-se a indenizar a CVM, mesmo em
caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos
causados às suas instalações, móveis, utensílios, máquinas e equipamentos, quer
sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A
responsabilidade estender-se-á aos danos causados a terceiros durante a
prestação dos serviços; ()
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8.1.2 recrutar e contratar a mão-de-obra especializada, em seu nome e sob sua
responsabilidade, sem qualquer solidariedade da CVM, cabendo-lhe efetuar
todos os pagamentos, inclusive os relativos aos encargos previstos na legislação
trabalhista, previdenciária e fiscal, bem como de seguros e quaisquer outros
decorrentes de sua condição de empregadora, assumindo, ainda, total
responsabilidade pela coordenação e supervisão dos encargos administrativos de
seus empregados, tais como: controle, fiscalização e orientação técnica, controle
de frequência, ausências permitidas, licenças autorizadas, férias, punições,
admissões, demissões, transferências, promoções, etc.;

8.1.3 manter preposto para orientar, coordenar, acompanhar, supervisionar e dar
ordens aos prestadores de serviços e resolver quaisquer questões pertinentes à
execução do contrato, para correção de situações adversas e para o atendimento
imediato das reclamações e solicitações da CVM, bem como para que a CVM se
reporte no caso de encaminhamento de medidas necessárias ao cumprimento da
legislação pertinente à segurança e saúde no trabalho, o qual deverá ser
formalmente indicado pela CONTRATADA, no ato da assinatura do contrato;

8.1.4 substituir os empregados, nos casos de falta, ausência legal, férias, bem como
nos casos em que a conduta do prestador seja considerada inconveniente
pela CVM, de modo que os serviços não sejam descontinuados nos
horários/períodos estabelecidos;

8.1.5 diligenciar para que seus empregados tratem com urbanidade o pessoal da CVM,
clientes, visitantes e demais contratados;

8.1.6 dar ciência à CVM, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que
verificar na prestação dos serviços;

8.1. 7 prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados, atendendo prontamente a
todas as reclamações e convocações da CVM;

8.1.8 diligenciar para que seus empregados não prestem serviços que não os previstos
no objeto deste contrato;

8.1.9 assumir todas as despesas e ônus relativos ao pessoal e quaisquer outros
oriundos, derivados ou conexos com o contrato, ficando ainda, para todos os
efeitos legais, consignada, pela CONTRATADA, a inexistência de qualquer
vínculo empregatício entre seus empregados/prepostos e a CVM;

8.1.10 assumir total responsabilidade sobre os equipamentos, móveis e utensílios, que
porventura sejam colocados à disposição para a prestação dos serviços,
garantindo-Ihes a integridade e ressarcindo a CVM das despesas com
manutenção corretiva decorrente de má utilização, ou restituindo o bem ou o seu
correspondente valor, no caso de perda;

8.1.11 manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer
dados, informações, documentos, especificações técnicas e comerciais da CVM,
de que venha a tomar conhecimento, ter acesso ou que lhe tenham sido
confiados, sejam relacionados ou não com o objeto deste contrato

8.1.12 dispor-se a toda e qualquer fiscalização da CVM, no tocante à prestação dos
serviços, assim como ao cumprimento das obrigações previstas neste contrato; fJ>1
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8.1.13 fiscalizar o perfeito cumprimento dos serviços a que se obrigou, cabendo- lhe
integralmente os ônus decorrentes.

8.1.14 aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado deste contrato;

8.1.15 manter, durante o prazo contratual, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no procedimento de licitação, nos termos do Art. 55, XUI,
da Lei n." 8.666/93;

8.1.16 manter atualizados, durante a vigência do contrato, o cadastro e a habilitação em
cada nível do SlCAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores;

8.1.17 manter perante a CVM, durante a vigência do contrato, seu endereço comercial
completo (Iogradouro, cidade, UF, CEP) e eletrônico, telefone, fax e nome dos
seus representantes sempre atualizados, para fins de comunicação e
encaminhamento de informações e documentos, inclusive os relativos a tributos,
em face da condição da CVM de substituta tributária;

Cláusula Nona - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

9.1 São também responsabilidades da CONTRATADA:

9.1.1 todo e qualquer dano que causar à CVM ou a terceiros, ainda que culposo,
praticado por seus prepostos, empregados ou mandatários, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela CVM;

9.1.2 qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência da
prestação dos serviços, bem como pelos contratos de trabalho de seus
empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais,
assegurando à CVM o exercício do direito de regresso, eximindo a CVM de
qualquer solidariedade ou responsabilidade;

9.1.3 quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à CVM, por autoridade
competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser
observado na execução do contrato pela CONTRATADA, as quais serão
reembolsadas à CVM.

9.2 A CONTRATADA autoriza à CVM descontar o valor correspondente aos referidos
danos ou prejuízos diretamente das notas fiscais/faturas pertinentes aos pagamentos que
lhe forem devidos em relação a este contrato, das notas fiscais/faturas de quaisquer
outros contratos que porventura a CONTRATADA mantenha com a CVM,
independentemente de qualquer procedimento judicial, depois de assegurada a prévia
defesa em processo administrativo para apuração dos fatos.

9.3 O valor a ser ressarcido à CVM, nos casos de danos ou prejuízos em que a
CONTRATADA for responsabilizada, será atualizado pelo índice de variação do IGP-
M - Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, obtido no período
compreendido entre a data da ocorrência do fato que deu causa ao prejuízo e a data do
efetivo ressarcimento à CVM, utilizando-se a seguinte fórmula:
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VAT = (VIN / ID1) X lDF,

onde:

VAT = valor atualizado

V1N = valor inicial

IDI = lGP-M/FGV do mês em que ocorreu o prejuízo (índice inicial)

lDF = lGP-M/FGV do mês do ressarcimento (índice final)

9.4 A ausência ou omissão da fiscalização da CVM não eximirá a CONTRATADA das
responsabilidades previstas neste contrato.

Cláusula Dez - DAS OBRIGAÇÕES DA CVM

10.1 A CVM obriga-se a:

10.1.1 notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada na prestação
dos serviços;

10.1.2 efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato.

10.1.3 indicar o representante da CVM responsável pela fiscalização e
acompanhamento da execução do contrato.

10.1.4 Exercer a fiscalização e acompanhamento do contrato por meio do
representante especialmente designado.

Cláusula Onze - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.

11.1 Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA todos os tributos que forem devidos
em decorrência do objeto deste contrato, bem como as obrigações acessórias deles
decorren tes.

Cláusula Doze - DAS SANÇÕES ADMINISTRA TIV AS

12.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, a
CONTRATADA que:

12.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação;

12.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto; ~?jI f\
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12.1.3 fraudar na execução do contrato;

12.1.4 comportar-se de modo inidôneo;

12.l.5 cometer fraude fiscal;

12.2 A CONTRATADA, ao cometer qualquer das infrações discriminadas no subi tem
acima, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
sanções:

12.2.1 advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem
prejuízos significativos para a CVM;

12.2.2 multa de 0,5% (meio por cento) por dia, devido à inexecução parcial das
obrigações assumidas, incidentes sobre o valor devido no mês de ocorrência,
limitada a incidência a 30 dias;

12.2.3 multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor devido no mês de ocorrência, no
caso de atraso na execução do objeto por período superior a 30 dias;

12.2.4 multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato,
no caso de inexecução total do objeto;

12.2.5 suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração, pelo
prazo de até 2 (dois) anos;

12.2.6 impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

12.2.7 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos detenninantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CVM
pelos prejuízos causados;

12.3 A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data
do recebimento da comunicação enviada pela CVM.

12.4 Decorridos 20 (vinte) dias, a contar da assinatura do contrato, sem que a
CONTRA TADA tenha iniciado a prestação da obrigação assumida, estará caracterizada
a inexecução contratual, ensejando a sua rescisão;

12.5 Também fica sujeita às penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n° 8.666, de 1993, a
CONTRA TADA que:

12.5.1 tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

12.5.2 tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

12.5.3 demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.

12.6 A aplicação de qualquer das sanções previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o
i~~~~dimento previsto na Lei n." 8.666, de 1993, e subsidiariamente na~L~i~784, de
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12.7 A aplicação das sanções previstas neste instrumento, que ocorrerá após regular processo
administrativo, não impede que a CVM rescinda unilateralmente o Contrato e aplique
outras sanções regulamentares (artigo 86, § l.0 da Lei n° 8.666/1993).

12.8 Será facultada à CONTRATADA a apresentação de defesa prévia no prazo de 05
(cinco) dias, após a notificação, para as penalidades: advertência, multa, suspensão e
impedimento e de 10 (dez) dias para a penalidade declaração de inidoneidade.

12.9 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, sendo executada segundo a Lei n°
6.830/1980.

12.10 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporciona1idade.

12.11 Não serão aplicadas simultaneamente, para a mesma ação ou omissão, sanções e glosas.

12.12 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no srCAF.

Cláusula Treze - DA RESCISÃO

13.1 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78
da Lei n° 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem
prejuízo das sanções aplicáveis.

13.2 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica,
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação
exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do
contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da
Administração à continuidade do contrato.

13.3 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

13.4 A CONTRATADA reconhece os direitos da CVM em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

Cláusula Quatorze - DAS VEDAÇÕES

14.1 É vedado à CONTRATADA:

.r:
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14.l.1 caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

14.1.2 interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da
CVM, salvo nos casos previstos em lei.
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Cláusula Quinze - DOS CASOS OMISSOS

15.1 Os casos omissos serão decididos pela CVM, segundo as disposições contidas na Lei n°
8.666, de 1993, na Lei n° 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e
contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n°
8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos
contratos.:

Cláusula Dezesseis - DA PUBLICAÇÃO

16.1 Incumbirá à CVM providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário
Oficial da União, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

Cláusula Dezessete - DO FORO

17.1 O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato
será o da Seção Judiciária do Rio de Janeiro - Justiça Federal.

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 abvtt de 2017.

~=i1, Oscar Motomura
Pela CO~TRA TADA

EUZHE UNsAMARO
CPF ,040.111.808-03

RG U,255;993-6
Dnb'a

Tani Cristina Lopes Ribeiro
PelaCVM
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ANEXO J - ESPECIFJCAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Objeto

1.1 Contratação de 19 inscrições, em evento externo de oportunidade, para o Programa
APG Compacto (Programa de Gestão Avançada) a ser realizado pela empresa Amana-
Key Desenvolvimento e Educação LTDA, para utilização pela CVM conforme
cronograma fornecido pela Amana Key, com as vagas assim distribuídas: 19 inscrições
no Programa APG Compacto + O] cortesia, realizado no Rio de Janeiro/RJ

2 Especificação do objeto

2.1 APG Compacto

2.1.1 19 inscrições e O 1 cortesia para o Programa APG Compacto a ser realizado pela
empresa Amana-Key Desenvolvimento e Educação LTDA.

2.1.2 As vagas disponibilizadas pela Superintendência Administrativo - Financeira (SAD)
destinam-se às lideranças estratégicas da CVM.

2.1.3 Do material fornecido pela Amana-Key. A inscrição inclui:

2.l.3.1 Material didático;

2.l.3.2 Welcome coffee , coffee break certificado de participação.

2.1.4 Local e duração do evento:

2.1.4.1 Duração: 03(três) dias integrais;

2.1.4.2 Local e data de realização: Rio de Janeiro, de 25 a 27 de abril.

2.1.5 Havendo impossibilidade de algum participante comparecer ao evento, a CVM poderá
realizar a substituição/cancelamento, mediante comunicação ao representante da
Amana-Key.

2.1.6 Os cancelamentos/substituições de servidores nas turmas programadas, sem ônus para a
CVM, devem ocorrer no prazo de 5 dias úteis da data do início da turma.

2.1.7 A CVM fará a indicação dos servidores conforme agenda estabelecida internamente.

2.l.8 Custo por inscrição: R$ 7.600,00, considerando o mínimo de 19 participações (este
valor foi obtido com desconto de 20% sobre o valor original de R$9.500,00).

2.1.9 Os custos com deslocamento, quando aplicáveis, serão de responsabilidade da CVM.

3 Conteúdo Programático

3.\ O conteúdo do programa abordará como temas principais:

Os aspectos técnicos, políticos, culturais, estratégicos e humanos que definem a
evolução das organizações privadas, públicas e da sociedade como um todo, no curto,
médio e longo prazos.

Os riscos de "receitas" e "melhores práticas" que rapidamente obsolescem em tempos
de velozes transformações globais.

3.4 O contínuo refinamento e atualização de modelos mentais para fazer diferença no novo.f)
contexto global em emergência. /J~ ~
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3.5 O alinhamento cultural de times de líderes para fazer face às turbulências inerentes à
atual fase de transição para um novo jogo global.

3.6 "Competências duráveis" que precisam ser desenvolvidas (em níveis excepcionais de
maestria) por todos os líderes sênior para fazer com que a organização esteja cada vez
mais bem posicionada: a capacidade de pensar estratégica e sistemicamente; a
capacidade de lidar com desafios inéditos e assegurar soluções radicalmente criativas; a
capacidade de liderar em contextos de alta incerteza; a capacidade de motivar e integrar
grandes grupos; a capacidade de fazer acontecer, entre outras.

3.7 Autoconhecimento, autodesenvolvimento e a criação de meios e modos próprios para
manter-se em permanente evolução.

4 Palestrante: Oscar Motomura
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