
FUNPRESP 
FIRIORAO DE PREVIDENCIA COMPRENTAR 

DO SERVIDOR PUBLIC° FEDERAL 

CONTRATO DE PRE5TAcA0 DE SERVIcOS N° 04/2015 

QUE FAZEM ENTRE SI A FUNDAQA0 DE 
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR 
PCJBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO - 
FUNPRESP-EXE E A EMPRESA BB GESTAO DE 
RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E 
VALORES MOBILIARIOS, PARA A PRE5TAcA0 
DE SERVIcOS DE ADMINISTRAcA0 DE 
CARTEIRAS DE VALORES MOBILIARIOS, 
TITULOS E DIREITOS. 

A FUNDAQA0 DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC() FEDERAL 
DO PODER EXECUTIVO — FUNPRESP-EXE, corn sede no Edificio Corporate Financial 
Center - SCN - Quadra 02 — Bloco A — 2° Andar — Salas 203/204 — Brasilia/DF, CEP: 70712-
900, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.312.597/0001-02, doravante denominada 
CONTRATANTE, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, o Sr. RICARDO PENA 
PINHEIRO, brasileiro, casado, portador da cedula de identidade n° M-3.832.994-SSP/MG, 
inscrito no CPF sob o n° 603.884.046-04 e por seu Diretor de Investimentos, o Sr. TIAGO 
NUNES DE FREITAS DAHDAH, brasileiro, solteiro, portador da cedula de identidade n° 
1.532.404 — SSP/DF, inscrito no CPF sob o n° 844.755.521-68, ambos residentes e 
domiciliados em Brasilia/DF, cargos para os quais foram nomeados por meio de Resolugao do 
Conselho Deliberativo de 14 de maio 2015, na forma da competencia contida no inciso II do 
Art. 54 do Estatuto da FUNPRESP-EXE, e de outro lado o BB GESTAO DE RECURSOS 
DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS inscrita no CNPJ sob o n° 
30.822.936/0001-69, sediada na Praga XV de Novembro n° 20, sala 301, Rio de Janeiro/RJ, 
doravante designada CONTRATADO, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, o 
Sr. CARLOS MASSARU TAKAHASHI, brasileiro, casado, administrador, portador da cedula 
de identidade n° ID 9.500.567-5 - SSP/SP, inscrito no CPF sob o n° 012.858.808-03 e por seu 
Diretor Executivo, o Sr. ILTON LUIS SCHWAAB, brasileiro, casado, administrador, portador 
da cedula de identidade no ID 6.029.804.827 - SSP/RS, inscrito no CPF sob o n° 532.599.980-
04, ambos domiciliados no Rio de Janeiro/RJ, tendo em vista o que consta no Processo 
Administrativo n° 000015/2014 e em observancia as disposigoes da Lei n° 8.666, de 21 de 
junho de 1993, do Decreto no 2.271, de 7 de julho de 1997, da Lei n° 12.618, de 30 de abril de 
2012, da Instrugao Normativa da Comissao de Valores Mobiliarios n° 409, de 18 de agosto de 
2004, da Resolugao do Conselho Monetario Nacional n° 3.792, de 24 de setembro de 2009, 
da Instrugao Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril de 2008 corn suas alteragoes 
legislagao correlata, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente da Concorrencia 
FUNPRESP-EXE n° 01/2014, mediante as clausulas e condigoes a seguir: 
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CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

1.1. 	Prestacao de servicos de administracao de carteira de valores mobiliarios, titulos e 
direitos que correspondann as reservas tecnicas, provisoes e fundos dos pianos administrados 
pela Funpresp-Exe. 

CLAUSULA SEGUNDA — DO MANDATO DO FUNDO 

2.1. 0 ADMINISTRADOR devera constituir Fundo de Investimento Multimercado ou Fundo 
de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado — Fl-MM, regidos pela IN 
CVM n° 409, de 18 de agosto de 2004, abertos e exclusivos em nome da CONTRATANTE, 
denominado FUNDO. 

2.1.1. 0 Fl-MM tera gestao ativa e nao discricionaria por parte da CONTRATANTE, cabendo 
ao gestor buscar a melhor alocacao corn base na sua avaliacao de risco/retorno, obedecendo 
diariamente aos seguintes limites: 

2.1.1.1 	Renda Fixa — Titulos Publicos Federais: de 50% a 100% do total do patrim6nio 
liquido do FUNDO; 

2.1.1.2. 	Renda Fixa — Titulos Privados: de 0% a 25% do total do patrimonio liquido do 
FUNDO; 

2.1.1.3. 	Renda Variavel — Acoes: de 0% a 40% do total do patrim6nio liquido do FUNDO; 

2.1.1.4. 	0 VaR maximo admitido para o FUNDO sera de 2% ao dia, considerando urn 
intervalo de confianca de 95%, medidos por modelagem parametrica. 

2.1.2. A CONTRATANTE podera alterar os limites estabelecidos anteriormente, nos casos 
de desenquadramento das regras ou limites estabelecidos pela politica de investimento 
aprovada pelo Conselho Deliberativo. 

2.1.3. A criterio da CONTRATANTE, motivadamente, podera ocorrer investimentos no 
exterior por meio do Fl-MM. 

CLAUSULA TERCEIRA: DO SISTEMA DE AVALIAcA0 DE DESEMPENHO 

3.1. 	Nos termos da selecao efetuada mediante a concorrencia n° 01/2014, que originou as 
contratacOes dos licitantes melhores classificados, os cinco ADMINISTRADORES cujos 
FUNDOS receberem efetivos aportes de recursos pela CONTRATANTE terao seu 
desempenho avaliado semestralmente, a partir da data do aporte para efeito de definicao de 
novos volumes de recursos garantidores a serem integralizados aos respectivos FUND  
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3.2. 	Para o estabelecimento do ranking semestral de desempenho sera considerada a 
rentabilidade liquida nos ultimos 6 (seis) meses, no primeiro ciclo de avaliacao, e a partir do 

segundo ciclo, a rentabilidade nos Oltimos 12 (doze) meses. 

3.3. A CONTRATANTE cabera definir o montante nominal de novos recursos que serao 
distribuidos apos a composigao do ranking de desempenho, a seu exclusivo criterio. A 
distribuicao dos novos recursos a serem destinados a gestao terceirizada obedecera a 

seguinte proporcao: 
10 colocado: 40% (quarenta por cento); 

2° colocado: 30% (trinta por cento); 

3° colocado: 20% (vinte por cento); 

40 colocado: 10% (dez por cento); e 

50 colocado: 0% (zero por cento). 

3.4. A cada 24 (vinte e quatro) meses, apos a primeira contratacao resultante do processo 
licitatorio, o FUNDO que possuir hist6rico de rentabilidade de pelo menos 12 (doze) meses 
ser5 avaliado pelo desempenho da rentabilidade liquida. 

3.5. A base de calculo do desempenho da rentabilidade liquida acumulada sera no minim° 
os ultimos 12 (doze) meses e no maxim° os ultimos 24 (vinte e quatro) meses. As 
rentabilidades acumuladas deverao ser anualizadas para efeito de comparacao. 

3.6. 0 ADMINISTRADOR cujo FUNDO apresentar o pior desempenho sera substituido, 

observando a ordem de preferencia 

CLAUSULA QUARTA — DA DESTITUICAO DO MANDATO E DAS SAKOES 
ADMINISTRATIVAS 

4.1. Estara destituido do mandato o ADMINISTRADOR que incidir em uma ou mais de uma 

das seguintes hip6teses: 

4.1.1. Ultrapassar o limite de risco estabelecido para o fundo de investimento mais de 7 
(sete) vezes no intervalo de 100 (cem) observagoes consecutivas temporalmente, salvo em 

momentos de stress de mercado os quais sera() declarados pela area de investimento da 

CONTRATANTE. 

4.1.2. Desatender, a qualquer momento, os limites e restrigoes estabelecidos na Resolugao 

CMN no 3.792/2009 e nas Politicas de Investimentos dos Pianos administrados pela 

CONTRATANTE. 
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4.1.3. Estiver desenquadrado dos limites estabelecidos na clausula segunda por urn period° 
de 15 (quinze) dias a cada 12 meses. 

4.1.4. Nao cumprir o estipulado pelo contrato e regulamento do FUNDO de investimento que 
estiver sob sua gestao. 

4.1.5. Ceder em todo ou em parte o contrato de administracao, gestao, consultoria e 
distribuicao a outrem. 

	

4.2. 	Na execucao contratual, conforme a gravidade da falta, aplicar-se-6 as sancOes 
dispostas na Lei n° 8.666/1993, podendo, inclusive, conforme o caso, serem aplicadas 
cumulativamente a destituicao do mandato e/ou a rescisao contratual. 

CLAUSULA QUINTA — DO CONTRATO 

	

5.1. 	0 prazo de vigencia do contrato sera de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado mediante acordo das partes, respeitando o limite de 05 
(cinco) anos, conforme previsto no § 3° do art. 15 da Lei n° 12.618/2012. 

5.2. Toda prorrogacao contratual sera precedida de avaliacao de desempenho do FUNDO, 
de acordo corn criterios especificados neste contrato, para que seja verificada a manutencao 
das vantagens da contratacao. 

CLAUSULA SEXTA — DA REMUNERAgA0 

6.1. A remuneracao dos servicos é representada pela taxa de administracao e pela taxa de 
performance, nos termos da proposta do CONTRATADO, a seguir especificados. 

Taxa de Administracao 
	

0,15% 

Taxa de Performance 
	

0,00% 

6.2. A taxa de administracao sera calculada segundo metodologia descrita na Seca° 8.2.1 
do projeto !Asia), que se constitui no anexo I deste contrato, e provisionada por dia 
sempre como despesa do FUNDO. 

6.3. A taxa de performance sera calculada segundo metodologia descrita na Seca° 8.2.2 
do projeto basic° e provisionada por dia Citil e sera paga no dia CAN subsequente ao period° de 
apuracao de 252 dias üteis, sempre como despesa do FUNDO. 

CLAUSULA SETIMA — DA AVALIAgA0 DA QUALIDADE E ACEITE DOS SERVIcOS 

7.1. 0 ADMINISTRADOR obrigar-se-6 a executar os servicos estritamente de acordo corn 
as especificacoes deste contrato e do projeto basico, responsabilizando-se pelo 
desenquadramento dos parametros de risco e alocacao estabelecidos e em normativos 
aplicados as Entidades Fechadas de Previdencia Complementar. 
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DO SERVIDOR PUBLIC° FEDERAL 

7.2. 	0 Gestor/Fiscal do Contrato deve, neste caso, comunicar formalmente a Diretoria de 

lnvestimentos quaisquer ocorrencias quanto a execucao dos servicos, para anotacao e 

adocao das medidas cabiveis. 

7.3. A CONTRATANTE acompanhara periodicannente a qualidade dos servicos prestados 

corn base nos seguintes criterios: 

7.3.1. Rentabilidade mensal, semestral e anual dos investimentos. 

7.3.2. Prestacao de informacoes tempestivas a CONTRATANTE no que se refere 

rentabilidade, matriz de riscos e decisoes de investimentos. 

7.3.3. Manutencao do investimento ern capital human° e tecnologico direcionados a gestao 

dos investimentos da CONTRATANTE. 

CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO 

8.1. 0 CONTRATADO, sem prejuizo de outras obrigacoes previstas nos demais 

instrumentos da licitacao e na legislacao em vigor, obrigar-se-6 a: 

8.1.1. Prestar informacoes atualizadas diarias de posicOes em carteira dos recursos da 

CONTRATANTE, corn nivel de detalhamento solicitado pela Diretoria de lnvestimentos da 

CONTRATANTE, sem que isso implique acrescimo nas taxas contratadas. 

8.1.2. Oferecer cursos de atualizacao e formacao na area pertinente a gestao de recursos 

financeiros a equipe da CONTRATANTE corn periodicidade minima semestral para no minimo 

2 (dois) funcionarios, sem que isso implique acrescimo nas taxas contratadas. 

8.1.3. Executar os servicos de acordo corn as normas tecnicas em vigor. 

8.1.4 Manter, durante a vigencia do contrato, todas as condicoes de habilitacao e 

qualificacao exigidas nesta contratacao. 

8.1.5. Atender as reclamacOes da CONTRATANTE no prazo de ate 24 (vinte e quatro horas) 

horas, contadas a partir da comunicacao, prestando os esclarecimentos devidos e efetuando 

as correcoes e adequacoes que se fizerem necessarias. 

8.1.6. lndenizar qualquer prejuizo ou reparar os danos causados a CONTRATANTE, por 

seus empregados ou prepostos, em decorrencia da execucao dos servicos, desde que tenha 

comprovadamente agido corn dolo ou culpa. 

8.1.7. Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade que verificar na 

execucao dos servicos ou a iminencia de fatos que possam prejudicar sua execucaol  

apresentando razoes justificadoras, que sera° objeto de apreciacao pela CONTWANTE. , , 
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8.1.8. Responsabilizar-se por todas as despesas corn material, mao-de-obra, acidentes de 
trabalho, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, seguros operacionais, 
taxas, tributos, contribuicoes de qualquer natureza ou especie e quaisquer outras despesas 
necessarias a perfeita execucao dos servicos contratados. 

8.1.9. Sujeitar-se a fiscalizacao por parte da CONTRATANTE ou por terceiros por eta 
autorizados. 

8.1.10. Apresentar relatorio mensal dennonstrativo dos servicos realizados. 

8.1.11. Indicar o responsavel pela execucao dos servicos, que sera a pessoa de contato entre 
o CONTRATADO e a Fiscalizacao da CONTRATANTE. 

8.1.12. Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta 
contratacao, em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucao. 

8.1.13 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa, ou dolo na execucao do contrato, nao excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacao ou o acompanhamento pela CONTRATANTE 
ou por algum orgao/entidade que tenha compet8ncia para tanto. 

8.1.14. Abster-se, qualquer que seja a hip6tese, de veicular publicidade ou qualquer outra 
informacao acerca das atividades, objeto desta contratacao, sem previa autorizacao da 
CONTRATANTE. 

8.1.15. Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, os servicos avencados, sem previa e 
expressa anuencia da CONTRATANTE, ressalvadas as subcontratacOes indicadas e aceitas 
pela CONTRATANTE quando da apresentacao da proposta. 

8.1.16. Dar ciencia ao Gestor/fiscal do contrato, imediatamente e por escrito, qualquer 
anormalidade ou irregularidade verificada na execucao dos servicos, mantendo urn "diario de 
ocorrencias" durante toda a prestacao dos servicos autorizados. 

CLAUSULA NONA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE 

9.1. 0 CONTRATANTE obrigar-se-6 a: 

9.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacoes assumidas pelo CONTRATADO, de 
acordo corn as clausulas contratuais e os termos de sua proposta. 
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9.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagao dos servigos, por servidor especialmente 
designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, mes e ano, bem 
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos 
A autoridade competente para as providencias cabiveis. 

9.1.3. Notificar o CONTRATADO por escrito da ocorrencia de eventuais imperfeigoes no 
curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao. 

9.1.4. Pagar ao CONTRATADO o valor resultante da prestagao do servigo, no prazo e 
condigOes previamente estabelecidas por este instrumento. 

CLAUSULA DECIMA — DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO 

10.1. 0 Gestor/Fiscal do contrato devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos 
servigos para evitar a sua degeneragao, devendo intervir para corrigir ou aplicar sangoes 
quando verificar desconfornnidade da prestagao do servigo A qualidade exigida, no tocante de 
suas atribuigOes especificadas no contrato. 

10.2. A execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de 
instrumentos de controle, que compreendam a mensuragao dos seguintes aspectos: 

10.2.1. Os resultados alcangados em relagao aos parametros e benchmarks estabelecidos, 
corn a verificageo dos prazos de execugao e da qualidade demandada. 

10.2.2. Os recursos humanos empregados, em fungao da quantidade e disponibilidade 
exigidas. 

10.2.3. A adequagao dos servigos prestados a rotina de execugao estabelecida. 

10.2.4. 0 cumprimento das demais obrigagoes decorrentes do contrato. 

10.3. 0 representante da CONTRATANTE devera ter a experiencia necessaria para o 
acompanhamento e controle da execugao dos servigos e do contrato. 

10.4. 0 representante da CONTRATANTE devera promover o registro das ocorrencias 
verificadas, adotando as providencias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas 
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666/1993. 

10.5. A fiscalizagao nao aceitara, sob nenhum pretexto, a transferencia de qualquer 
responsabilidade do CONTRATADO para outras entidades. 

10.6. Assistencia da fiscalizagao da CONTRATANTE, de nenhum modo diminui ou altera a 
responsabilidade do CONTRATADO, na prestagao dos servigos a serem executado 
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10.7. A fiscalizacao de que trata esta clausula nao exclui nem reduz a responsabilidade do 
CONTRATADO, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 
de imperfeicoes tecnicas, \tidos redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de 
qualidade inferior e, na ocorrencia desta, nao implica em corresponsabilidade da 
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade corn o art. 70 da Lei n° 
8.666/1993. 

10.8. 0 descumprimento total ou parcial das demais obrigacoes e responsabilidades 
assumidas pelo CONTRATADO ensejara a aplicagao de sancoes administrativas previstas no 
Termo de Contrato e na legislacao vigente, podendo culminar em rescisao contratual, 
conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei n° 8.666/1993. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA SUBC0NTRATAgA0 

11.1. Sera admitida a subcontratacao dos servicos de gestao, consultoria, distribuicao e 
tesouraria. Entretanto, no que tange a subcontratacao de servicos de gestao, nos termos 
dispostos no projeto basico da Concorrencia n° 01/2014, deve-se observar: 

11.1.1. E vedada a subcontratacao de servicos de gestao de carteira, ressalvados os casos 
previstos no projeto basic°, caso o CONTRATADO nao tenha atendido as exigencias 
previstas nos itens "i', "ii" e "iii" do item 18 do projeto basico. 

11.1.2. Em qualquer hip6tese de subcontratacao, permanece a responsabilidade integral da 
CONTRATADO pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e a 
coordenacao das atividades da subcontratada, bem como responder perante a 
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacoes contratuais correspondentes ao 
objeto da subcontratacao. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA ALTERAgA0 SUBJETIVA 

12.1. E admissivel a fusao, cisao ou incorporacao do CONTRATADO corn/em outra pessoa 
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de 
habilitacao exigidos na licitacao original; sejam mantidas as demais clausulas e condicOes do 
contrato; nao haja prejuizo a execucao do objeto pactuado e haja a anuencia expressa da 
CONTRATANTE a continuidade do contrato. 
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS 

13.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784/1999, a CONTRATANTE podera motivadamente 
adotar provid8ncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, coma forma de prevenir a 
ocorrencia de dano de dificil ou impossivel reparacao. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA RESCISAO 

14.1. Sao nnotivos para a rescisao do presente contrato, nos ternnos do art. 78 da Lei n° 
8.666/1993: 

	

14.1.1. 	0 nao cumprimento de clausulas contratuais, especificacoes, projetos ou prazos. 

	

14.1.2. 	0 cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagoes, projetos e prazos. 

14.1.3. A lentidao do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a 
impossibilidade da conclusao do servico, nos prazos estipulados. 

	

14.1.4. 	0 atraso injustificado no inicio do servico. 
14.1.5. A paralisacao do servico, sem justa causa e previa comunicacao a 
CONTRATANTE. 

14.1.6. A subcontratacao total ou parcial do seu objeto, a associacao do CONTRATADO 
corn outrem para o cumprimento do objeto contratual, a cessao ou transferencia, total ou 
parcial do contrato, ressalvados os casos previstos no projeto basic° e aceitos pela 
CONTRATANTE. 

14.1.7. 0 desatendimento das determinagoes regulares da autoridade designada para 
aconipanhar e fiscalizar a sua execucao, assim coma as de seus superiores; 

	

14.1.8. 	0 cometimento reiterado de faltas na sua execucao, anotadas na forma do § 1° do 
art. 67 da Lei n° 8.666/93. 

	

14.1.9. 	A decretagao de fal8ncia ou a instauracao de insolvencia civil. 

14.1.10. A dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado. 

14.1.11. A alteracao social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execucao do contrato. 

9 
4 • 'I, 	

I 	'); 

Endereco: SCN Quadra 02 Bloco A, 20  Andar, Salas 203/204 Ed. Corporate Financial Center, Brasilia—DF - CEP: 70712-9007elef n (61) 202-9315 



r-- 

FUNPRESP 
Fumpla OE PREVIDENCIA COMPLEMENIRR 

DO SERYIDOR PUBLIC° FEDERAL 

14.1.12 Razoes de interesse public° de alta relevancia e de amplo conhecimento 
justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta 
subordinado a CONTRATANTE e exaradas no process° administrativo a que se refere o 
contrato. 

14.1.13. A supressao, por parte da CONTRATANTE, dos servicos, acarretando modificacao 
do valor inicial do contrato alem do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/1993. 

14.1.14. A suspensao de sua execucao, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo 
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade ptIblica, grave perturbacao 
da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspens6es que totalizem o mesmo prazo, 
independentemente do pagamento obrigatOrio -de indenizacoes pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas desmobilizacoes e mobilizacoes e outras previstas, assegurado 
ao CONTRATADO, nesses casos, o direito de optar pela suspensao do cumprimento das 
obrigacoes assumidas ate que seja normalizada a situacao. 

14.1.15. 0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 
CONTRATANTE, decorrentes do servico ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em caso de 
calamidade publica, grave perturbacao da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado 
o direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigac6es ate que seja 
normalizada a situacao. 

14.1.16. A nao liberacao, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para 
execucao do servico, nos prazos contratuais. 

14.1.17. A ocorrencia de caso fortuito ou de forca major, regularmente comprovada, 
impeditiva da execucao do contrato. 

14.1.18. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/1993, :sem 
prejuizo das sangoes penais cabiveis. 

14.2. A rescisao, devidamente motivada nos autos, sera precedida de procedimento 
administrativo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa para a rescisao unilateral. 

14.3. A rescisao deste Contrato podera ser: 

14.4. Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados 
nos itens 14.1.1 a 14.1.11, 14.1.16 e 14.1.17 desta clausula. 

14.5 Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja 
conveniencia para a CONTRATANTE; 
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14.6. Judicial, nos termos da legislacao. 

14.7. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacao escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 

14.8. Quando a rescisao ocorrer corn base nos incisos 14.1.12 a 14.1.15 desta clausula, 
sem que haja culpa do CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente 
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a pagamentos devidos pela execucao do 
Contrato ate a data da rescisao. 

14.9. 	0 termo de rescisao devera indicar, conforme o caso: 

14.9.1. Balanco dos eventos contratuais ja cunnpridos ou parcialmente cumpridos. 

14.9.2. Relacao dos pagamentos já efetuados e ainda devidos. 

14.9.3. Indenizagoes e multas. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS 

15.1. Os casos omissos ou situacoes nao explicitadas nas clausulas deste contrato sera° 
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicoes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - 
COdigo de Defesa do Consumidor - no Decreto n° 3.722/2001, na Lei n° 12.618/2012, na IN 
CVM no 409/2004, na Resolugao CMN n° 3.792/2009, no Decreto n° 2.271/1997, na Instrucao 
Normativa SLTI/MPOG n° 2/2008, e na Lei n° 8.666/1993, subsidiariamente, bem coma nos 
demais regulamentos e normas administrativas federais, que fazem parte integrante deste 
contrato, independentemente de suas transcricoes. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS VEDAgOES 

16.1. E vedado ao CONTRATADO: 

16.1.1. Caucionar ou utilizar este contrato para qualquer operacao financeira. 

16.1.2. Interromper a execucao dos servicos sob alegacao de inadimplemento par parte da 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS ALTERAOES 

17.1. Eventuais alteracoes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei 6° 
8.666/1993. 
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17.2. 0 CONTRATADO e obrigado a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, os 
acrescimos ou supress6es que se fizerem necessarios, ate o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

17.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as contratantes poderao exceder 
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA PUBLICAcA0 

18.1. Incumbira a CONTRATANTE providenciar a publicagao do extrato deste contrato na 
Imprensa Oficial, ate o quinto dia Citil do m'es seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no 
prazo de 20 (vinte) dias daquela data. 

CLAUSULA DECIMA NONA — DO FORO 

19.1. 0 Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execucao deste contrato sera o 
do Distrito Federal. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo de contrato foi lavrado em 02 
(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos 
contraentes. 

Brasilia,  0/  de  JOINVAX.) 	de 2015. 

Pela CONTRATANTk 

RICARDO PENA PINHEIRO 
\\ 

 

TIAGO NUNES DE FREITAS DAHDAH 

CARLOS MASSARU TAKAHASHI 

 

ILTON IS SCHWAAB 

TESTEM NHAS: 

  

Nome:  -1-  141k60 OLtv 
CPF: l,Oo 	3C-1 	- 
ldentidade: 1,311 	te, 

0/0 	Nome: PI fiRcELJ 11Z An6Qu E t 6-0c2/1 
CPF:  
Identidade: a  

V; ) 
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