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CONTRATO N' 15/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO

N' 000151/2019

CONTRATO
ACESSORIO

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
AO
CONTRATO
N'
08/2020,

OBJETiVANDO POSSIBILITARA REALIZAÇÃO DE
OPERAÇOES MERCADOS B3 S.A. - BRASIL, BOLSA,
BALCÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO

DE

PRE'VIDENCIACOMPLEMENT.AR
DO

SERVIDOR PUBLICO FEDEliAL
DO PODER
EXECUTIVO - FUNPRESP-EXE E A CM CAPITAL
MARKETS CC'l'VM LTDA.

A FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDORPÚBLICO
FEDER.AL DO PODER EXECUTIVO

-- FUNPRESP-EXE,

FinancialCenter-SCN Quadra02-- Blocos
70712 900,

2'Andar

com sedeno Edifício Corporate

Salas201a204 Brasília DF

CEP:

inscrita

no CNPJ sob o n' 17.312.597/0001-02, doravante denominada
CONTRAI.ANTE, neste ato representada por seu Diretot de Administração, o Sr. CLEITON
DOS SANTOS

ARAUJO,

brasileiro,

solteiro, portador

da cédula de identidade n' 1.675.172.

expedidapela SSP/DF, inscrito no CPF sob o n.' 851.631.201-15,cargo para o qual foi nomeado
mediantea Resoluçãodo Conselho Deliberativo n' 211, de 29 de junho de 2018, e por seu Difetor
de Investimentos, o Sr. TIAGO NI.JNES DE FREITAS DAHIDAH, brasileiro,solteiro, portador
da cédula de identidade n' 1.532.404 SSP/DF, inscrito no CPF sob o n' 844.755.521-68, cargo
para o qual foi nomeado mediante a Resolução do Conselho Deliberativo n' 210, de 29 de junho de
2018, ambos residentese domiciliados em Biasília/DF, na forma da Portaria n' 57/2019
PRESA/Funpresp-Exe, de 11 de junho de 2019, e da competência contida no inciso ll do Art. 54 do

Estatutoda CONTRATANTE, e de outro lado a CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA,
inscrita no CNPJ sob o n' 02.685.483/0001-30,estabelecidana Rua Gomes de Carvalho, n' 1.195.
4' andar -- São Paulo/SP CEP: 04547-004, daqui por diante designada CONTRATADA,
neste
ato representadapor seusrepresentanteslegais,o Sr. MAIJRO DE ANDRADE, brasileiro, casado,
portador da cédula de identidade n' 23.121.410,inscrito no CPF sob o n' 132.660.78802 e o Sr.
FABIO FEOLA, brasileiro, casado,portador da cédula de identidade n' 15.949.624,inscrito no CPF
sob o n' 077.566.048-57, ambos residentes e domiciliados em São Paulo/SP, resolvem celebrar o
presenteContrato, em conformidade com o que consta do ProcessoAdministrativo n' 000151/201 9
nos ternos da cláusula décima sétima do Contrato n' 08/2020, celebrado ente as partes em
13/05/2020,

mediante condições seguintes:
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1. Em 15/05/2020, as partescelebraramo contrato n' 08/2020,com vistasà prestaçãopela
CONTRATADA, à CONTRATANTE, de serviços de intermediação financeira para operações de
valores mobiliários, em cujo instrumento consta, na sua cláusula décima sétima, a obrigação de
assinarem os mstrutnentos

estotamente

necessários para o início das operações junto

a B3,

observadas as determinações contidas no Ofício Circular 048/2017-DP. em consonância com a
Instrução CVM 505, de 27/07/201 1 e demais normativos que regulam o segmento, e observando o
disposto no Ofício Circular 053/2012-DP, de 28/07/2012 e, ainda, os Manuais, Regras e Parâmetros
da B3 S.A. Brasi], Bolsa, Balcão. Assim sendo, a CONTRATADA executará, por conta e ordem

da CONTRATANTE, operações
no recintoe/ou no sistemade negociações
e de registo da B3,
nos mercados à vista e de aluguel de ações (doravante denominados genericamente como "Nlercados
B3''), em conformidade

com as condições aqui estabelecidas.

1.1. A CONTRATADA
fica autolbada a receber e a executar ordens, por escrito, eleUânicas e/ou
verbais, de acordo com a opção da CONTRATANTE formalmente indicada em seu kit cadastral.

1.1.1. São verbais as ordens recebidas via telefone ou pessoalmente,que terão a mesma validade
das ordens escritas, passando a existir e gerar efeitos a partir do momento do recebimento pela

CONTjiATADA.

1.1.2. São escritas as ordens recebidas por cftrta, e mail, telex, fac símile, constando, conforme
o caso, assinatura,número da linha ou aparelho transmissore a hora em que a mensagemfoi
recebida.

].1.3. São eletrânicas as ordens emitidas por qualquer sistema de mensageriapreviamente
acordado entre as partes.

1.2. A CONTRATANTE autoriza a CONTRATADA, neste ato, em caráter irrevogável e
irreuatável, a gravar e arquivar a totalidade dos diálogos entre elas mantidos através de via telefonica
e-mails, mensagens instantâneas e assemelhados, pelo prazo de 5 (cinco) anos ou por prazo superior,
em caso de processo administrativo, quando determinado pela Comissãode Valores Mobiliários
("CVM"), pela B3 ou pela Supervisãode Níercados ("BSM"). Os arquivos serão utilizados com a
está-itafinalidade de prova no esclarecimento de questões relacionadas à conta e operações da
CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA guardar o devido sigilo e conãdencialidade dos

dados
a

2. Ein adiçãoàs modalidades
de ordem referidasno item l acií-na,a CONTRATANTE poderá
realizar negociações diretas via Acesso Direto ao Mercado

DMA ("DMA"),

por meio de sistema

eletrânicos de negociação ("Sistema"), que será colocado à sua disposição em condições adequadas
euso
2.1. A utilização do Sistema estará suleiu às regras e disposições contidas nos ofícios e demais
materiais de orientação sobre os serviços de conexão automatizada elaborados pela B3, sendo certo
que a CONTRATADA
e/ou a B3 poderão, se for o caso, solicitar à CONTRATANTE
a celebração
de outros documentos para o efetivo acessoao Sistema.
2.2. Por meio do DMA, a CONTRATANTE

poderá (i) visualizar, em tempo real, o livro de ofertas

do Sistema;e (ii) enviar ordens de compra e de venda, de forma eletrânica, que, enquadmndo se nos
limites e demais parâmeuos estabelecidos pela CONTRATADA
e pela B3, serão aut;Qmaticamente
transfomladas ein ofertas no livro do sistema eletr8nico de negociação. .
"""''.l:à:-.:.
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2.3. A CONTRATANTE declara-seciente de que (i) a senha de utilização do Sistema é de seu uso
exclusivo, pessoal e intransfedvel e (ii) as operações realizadas por meio do Sistema com utilização

de senhade acessoserãoconsideradas
para todos os efeitos como tendo sido realizadaspela
CONTRATANTE. Havendo suspeita de uso irregular da senha da CONTRATANTE, a
CONTei.ATADA deverá informar a B3 e à BSM e, se julgar necessário,bloquear o uso da referida
senha até que seja identificado e sanado o motivo de seu uso irregular.

3. As operações a serem executadas pela CONTRATADA,
pot conta e ordem da
CONTRATANTE,
as negociações via DMA ("Operações"), bem como os direitos e as obrigações
pelas decorrentes, realizadas nos mercados à vista e de liquidação ftJtura sujeitam-se:
a)

às disposições legais e regulamentares aplicáveis editadas pela CVM, pelo Banco CenUal
do Brasil (BACEN), pela Secretaria da Receita Federal (SRF) e pelas demais autoridades

competentes;

b)

às normas e proce'ünentos da B3 definidos em seu Estatuto Social, Regulamentos,
Manuais e Ofícios Circulares;

c)

às Regras e Parâmetros de Atuação da CONTRATADA observadas, adicionalmente, as
regras especíãcas das autoridades governamentais que possam afetar os seus termos; e

d)

aos usos, práticas e costumes adotados e geralmente aceitaspelo mercado.

3.1. Os documentos listados nos itens ''a" até ''d'' acima integram o presenteconuato e as partes
obrigam-se a cumpri los fielmente naquilo que lhes competir.
3.2. As partes têm conhecimento de que a B3 é uma entidade auto reguladora do mercado de capitais

brasileiro, que é órgão auxiliar da CVM, sendo, nessaqualidade,responsávelpor regulamentar e
fiscalizar, respectivamente, as operações e as atividades de custódia, compensação e liquidação das
operações realizadas pelas CONTRATADAS

nos mercados administrados pela B3.

4. Em decorrência das operações, bica a CONTRATADA
obrigada a estabelecer os limites
operacionais, bem como adorar práticas de gerenciamento de riscos de pré e pós negociação,
conforme as regrasestabelecidaspelaB3 e os próprios procedimentosinternos da CONTRATADA.
5. As partes reconhecem e aceitamque a B3 poderá, a qualquer tempo, com o intuito de preservar a
integridade do mercado e manter o sistemaadequado à realizaçãode operações,alterar as regras
aplicáveis às operações nesses mercados, inclusive quanto à sua compensação e liquidação, os níveis

de margem de garantia exigidos, sua composição, as formas de cálculo e as normas para
movimentaçãodc valores; podendo as novas regras ter vigência imediata, aplicandose
automaticamente às posições em aberto na data da alteração

6. A CONTRATANTE reconhecec concorda que a CONTRATADA é integralmente isenta de
responsabilidade, inclusive perante terceiros, por prejuízos sofridos em decorrência de:
a)

variações de preços inerentes às operações;

b)

fitos culposos ou dolosos praticados exclusivamente por terceiros;

c)

obrigações e/ou fitos exclusivos de terceiros, inclusive aquelespraticados no âmbito das

câmaras
decâmbio;

.
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d)

interrupç(5es, atrasos, falhas e/ou bloqueios em equipamentos, sistemas de comunicação

ou dc outm naturezade terceirosda CONTRATANTE,
e, ainda.falhasna
disponibilidade e acesso ao Sistema ou em sua rede;

e)

investimentos realizados com base cm informações incorretas disponibilizadas pela

CONTRATANTEàCONTRATADA;
D

das hipóteses descritas no item 9 a seguir; e

g)

casos fortuitos e de força maior, na forma de legislação em vigor.

6.1. Nas hipóteses previstas neste item 6 a CONTjtATADA

não se responsabiliza por nenhum

prejuízo ou dano, nem pelos riscos de perdas, inexistência ou redução de ganhos sobre investimentos.
6.2. São considerados riscos:

a)

RISCO DE CI.JSTODIA: RISCO DE PERDA NOS ATIVOS FINANCEIROS OU
DE RENDA E PROVENTOS DE QU/U.QUER NATUREZA A ELES
REj-ACIONADOS, OCASIONADO POR INSOLVÊNCIA. NEGLIGÊNCIA OU

POR AÇAO FRAUDULENTA
DO CUSTODIANTE
OU DE UM
SUBCUSTODIANTE.
b)

RISCOS

SISTEMICOS

E

OPERACION'AIS:

NÃO

OBSTANTE

OS

PROCEDIMENTOSADOTADOS PE[.A CONTRATADA PARA N]ANTER
PROCESSOS E SISA'EMAS INFORMATIZADOS EM FUNCIONAMENTO
SEGUROS E AnEQUAnos Â PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGISTRO,
CUSTODIA E LIQUIDAÇÃO DE ATlvos FINANCEIROS, CONSIDERANDO
A NECESSÁRIA E COMPATÍVEL INTERAÇÃO COM OS SISTENIAS DOS
DEMAIS PAR'ricipANTES DO MERCADO PARAviABiLizAR A PRESTAÇÃO
DESTES SERVIÇOS, TNCI,UINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO. AOS STSTEN[AS
DAS CENTRAIS DEPOSITÁRIAS, A CONTRATADA INFORMA. EM
CUMPRIMENTO A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, A EXISTÊNCIA DE RISCODE
FALHAS SISTEMICASOU OPERACIONAIS QUE PODEM GERAR IMPACTOS
A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OBJUTO DESTE CONT.RATO, TAIS COMO O
CUMPRIMENTO

DAS INSTRUÇÕES

DO CLIENTE

E/OU

DE PESSOAS

LEGITIMADAS, A IMOBILIZAÇÃO DOS ATIVOS FINANCEIROS NAS
CEN'l'REIS DEPOSITÁRIAS, AS CONCILIAÇÕES DE SUAS POSIÇÕES,
DENTRE OUTRAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS NESTE
CONTRATO OU PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO
APLICÁVEIS.
c)

RISCO DE LIQuinAÇÂo: COMPREENDE o RISCODE UÀ'iA LIQUIDAÇÃO
NAO OCORRER DE ACORDO COMI O ESPERADO EM DETERMINADO
SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA. ESTE RISCO ENGLOBA TANTO RISCO DE

CREDITO QUANTO RISCODE LIQUIDEZ DOS SISTEMASDE CUSTÓDIA.
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d)

RISCO DE N'EGOCIAÇÃO: ESTÁ ASSOCIADOA PROBLEMASTECNICOS
QUE IMPEÇAM O CLIENTE DE EXECUTAR UMA OPERAÇÃO ENI
DETERMINADO PREÇO E HORÁRIO. POR EXEMPLO, A FALHA NOS
SISTEMAS DE CUSTODIA, INCLUINDO
FALHA DE HARDWARE.
SOF'l'WARE OU CONEXÃO VIA INTERNET.

e)

RISCO DE CON'CEN'TRAÇÃO:
ESTAASSOCIADO
AO RISCODE
CONCEN'l'RAÇÃO DO SERVIÇO DE CUSTÓDIA EM UM ÚNICO
CONTRATADO, PODENDO AFETAR O DESEMPENHO DAS DEMAIS
ATIVIDADES INERENTES AO SERVIÇO DE CUSTÓDIA, TAIS COMO,
REGISTRO,LiQuiOAÇÂO E NEGOCIAÇÃO

7. A CONTRATADA manterá, eín nome da CONTRATANTE, conta corrente, não movimentável
por cheques, destinada à realização das operações nos mercados à vista, onde serão lançados os
débitos e créditos, entre ouros, relativos:
a)

aos resultados das liquidações de todas as operações efetuadas na B3;

b)

aos ajustes diái-ios;

c)

às margens de garantia em dinheiro;

d)

aos resultados das aplicações financeiras das margens de garantia em dinheiro;

e)

às taxas de administração dos recursos entregues à B3;

D

àscorretagens e as taxasde custódia, de liquidação e de registro de operações com títulos
e valores mobiliários admitidos à negociação nos Mercados B3;

g)

às eventuaisretenções de tributos exigíveis na forma de legislação em vigor; e

h)

às demais despesasdecorrentes da execução das operações.

7.1. A CONTRATANTE

obriga se a manter e a supt+ a conta corrente supra referida, observados
os prazos estabelecidospela CONTRATADA, de modo a atender e a garantir o cumprimento de
todas as suas obrigações perante a CONTRATADA

7.2. A CONTRATANTE

reconhece e aceita que a relação dos custos, despesase obrigações

constante no item 7 tem caráter exemplificativo, não abrangendo necessariamente todas as despesas

nas quais a CONTRATANTE poderá incorrer por força das operações decorrentes do presente
contrato e cujos lançamentos,desdejá, autoriza a CONTjtATADA a promover, mediante prévia
comunicação neste sentido.

8. Conformeaplicável,
a CONTRATANTEautor:i2a
a CONTRATADAa representa-la
em
operações no Serviço de Empréstimo de Ativos (BTC), na forma do Regulamento de Operações e
dos Procedimentos Operacionais da CBLC (em con)unto, o ''Regulamento"), que venham a ser
celebradasem seu nome, seja na oposição doadora ou domadorade títulos

8.1. As ordens da CONTRATANTE, autor:içando operações de empréstimo na qualidade de
tomador e/ou doador de ativos deverão ser feitas verbalmente ou por escrito e conterão, no mínimo.
a identificação do emissor, da quantidade, espécie e classe dos ativos, o prazo de vigência e a taxa de
remuneraçãopactuada.
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8.2. Quando a CONTRATANTE estiver aquandona posição tomadora de ativos, deverá apresentar
as gamntias exigidas pela B3, nos termos do Regulamento, bem como aquelas que possam ser
exigidas pela CONTRATADA,
a seu critério e a qualquer tempo, as quais poderão,
independentemente de notiâcação judicial ou extrajudicial, ser executadas caso a CONTRATANTE
deixe de atender qualquer obrigação decorrente de sua operação, caso em que a CONTRATADA
deverá comunicar a CONTRATANTE
tão logo possível.

8.4. A CONTRATANTE compromete
se a liquidar as operações
de empréstimosde ativos,
mediantea entregade ativos da mesmaespécie,emissor e classe,ajustadosaos proventos relativos
aos mesmos no caso de ações,na forma prevista no Regulamento e a pagar a taxa de remuneração
do empréstimo previamente pactuado em cadaoperação. Caso não seja possível proceder à enuega
dos ativos tomados em empréstimo em razão de indisponibilidade destesno mercadopoderá a B3
determinar a liquidação Rmanceirada operação, conforme o disposto no Capítulo VI, item 6 do
Procedimentos Operacionais da CBLC.
8.5. A CONTRATADA ficará isenta de qualquer responsabilidade em caso de subscrição não
realizada no curso da operação de empréstimo, se avisada, por escrito, a CONTRATANTE
leão hc
colocar à disposição os recursos necessários dentro do prazo estabelecido.
8.6. A CONTRATANTE declara estar ciente do conteúdo do Regulamento, o qual está disponível
no site )8:S}Í)yJZ3:Êí2111:!x,
c que é parte integrante deste instrumento para todos os efeitos legais, a ele
aderindo integralmente, visto que, notadamente o Capítulo VI dos Procedimentos Operacionais, será
aplicável a todas as operações de empréstimo de ativos que venham a ser conUatadas em seu nome.

8.7.A CONTRATANTE declara,ainda,ter recebidocópiado "Termo de Adesãoao Bancode
Títulos BM&FBOVESPA" subscrito pela B3 e pela CONTRATADA, cujas condições contratuais
serão aplicáveis, no que couber, à CONTRATANTE
signatário do presente.

8.8. A CONTRATANTE, neste ato, concorda que as comunicaçõesrelativas à realização e ao
encerramento de operaçõesde empréstimo de valores mobiliários sejam feitas verbalmente, devendo
para tanto manifestaressaconcordânciano CanalEletrânico do Investidor (CEI/CBLC), disponível
em xnzw:!z3:çe111lx.Eventual alteração na forma de realizaçãodas referidas comunicações poderá
ser realizada pela CONTRATANTE por meio do CEI/CBLC.

8.9. A CONTRATANTE compromete-sea comunicar imediatamenteà B3, por meio do
CEI/CBLC, eventual alteração no endereço eletrânico acima informado. A B3 não poderá ser
responsabilizada na hipótese de envio de comunicações para endereço eletrânico desatualizado ou
desativado ou que se encontre em qualquer situação que impossibilite o acessoda comunicação pela

CONTRATANTE.

9. Por motivos de ordem prudencial, a CONTRATADA

poderá recusar-se,a seu exclusivo critério

a receberou a executar,total ou parcialmente,ordens da CONTRATANTE, podendo,ainda,
cancelar aquelas eventualmente pendentes de realização.

9.1. A CONTRATADA poderá, ainda por motivos de ordem prudencial, ou para garantir a
integridade dos seus sistemas e dos sistemas da B3, a seu exclusivo critél:io, suspender o acesso da

CONTRATANTE

ao DMA, a qualquer momento e sem aviso prévio; suspender o acessoda
CONTRATANTE ao DMA, em decorrência da suspensão do acesso de outra CONTRATANTE,
caso utilizem a mesma sessão FIX; ou cancelar ou.alteiiar as ordens en'Fiadas pelaiCÇ)NTRATANTE

semcomunícaçaoprevia.
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9.2. No

caso de a CONTRATANTE

utilizar

algum

automatizados de acordo com o definido nos normativos

dos sistemas

eletrânicos

de conex(5es

da CVM ("Sessões de Conectividade")

o acesso ao sistema eletrânico de negociação, a CONTRATANTE

para

declara se ciente de que a senha

de utilização do sistemaé de seu uso exclusivo, pessoal e intransferível e que as operações realizadas
por meio desse sistema com utilização de senha de acesso serão consideradas pata todos os efeitos
como tendo sido realizadaspela CONTRATANTE. Havendo suspeita de uso irregular da senha do
CLIENTE,

a CONTRATADA

deverá informar

à B3 e à BSNI (Supervisão de Mercados)

e, se julgar

necessário,bloquear o uso da referida senha até que sela identiâcado e sanado o motivo dc seu uso
uregular.
9.3. A CONTRATADA poderá, a qualquer momento e sem aviso prévio, bloquear, retardar, alterar
ou cancelar ordens emitidas pela CONTRATANTE em decorrência de: (i) limites gerenciais
impostos a CONTRATANTE; (ii) motivos prudenciais e/ou tecnológicos;ou (iii) qualquer ordem
emitida pelo poder judiciário ou autoridade reguladora.

9.4. Por força das catactedsticasdo modelo de acessovia l)MA e a Hlrnde reduzir a exposição das
partes a riscos, a CONTRATADA: (i) permanecerá responsávelpela liquidação financeira das

operaçõesdo CONTRATANTE e pelo depósito de garantias,devendoa CONTRATANTE
observar todas as obrigaçõesassumidasperante a CONTRATADA;

(ii) permaneceráobrigada a

atender a todos os requisitos formais e materiais estabelecidos pela regulamentação em vigor para a

válida constituição de sua relação com a CONTRATANTE, inclusive no que tange a cadasuo e
"know your customer"; (iii) estabelecerá
os limites operacionaise de risco cabíveis,conforme as
regras e os procedimentos estabelecidospela B3 e as melhores práticas de administração de riscos;
9.5. A CONTRATADA

adotará medidas de gerenciamento de risco pré negociação para adequado

console do risco decorrentedasoperaçõesrealizadaspelo CONTRATANTE, usuáriodo DMA.
9.2. A CONTRATADA
a)

indício

de

poderá também suspender ou bloquear o acessoao sistema no caso de:
interceptação,

CONTRATANTE

por

terceiros,

à CONTRATADA

das

in fo mla .-ões

fornecidas

pela

ou vice-versa;

b)

prática que denote uso irregular do sistema eletrânico;

c)

ato praticado pela CONTRATANTE que possacolocar em risco a realizaçãode
operaçõesou a integridade do mercado de capitais.

9.3. A CONTRATADA

poderá limitar a realização de operações e/ou estabelecer mecanismos que

visem a limitar riscos excessivos eth deborrência da variação brusca de cotação e condições
excepcionaisde tnercado

10. A seu critério e a qualquer tempo, a CONTRATADA
obrigaç(5es
assumidaspelaCONTRATANTE:
a)

poderá, para o cumprimento das

aumentar a margem de garantia, inclusive para as posições já mantidas em nome da

CONTRATANTE;
b)

dela exigir substituiçãodos títulos ou valores mobiliários entreguesem garantia por
outros, de livre escolta da CONTRATADA;

c)

dela exigir a antecipação dos ajustes diál-i?s referidos na leu{ "b" do itetR..Z.supra; e

00.1
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d)

dela exigir a substituição das garantias depositadas, inclusive para posições já regtstradas

e garantidasprestadaeín moeda por títulos e valores mobiliários, de livre escolhada
CONTRATADA.
10.1. A CONTRATANTE

reconhece e concorda que, caso deixe de liquidar débitos decorrentes de

operaçõesrealizadasnos mercados administradospela B3, terá seu nome incluído no rol de
comitentes inadimplentes, ficando impedido de operar enquanto não quitar seusdébitos, nos termos
da regulamentação editada pela B3.

l0.2. A CONTRATANTE somente será considerada adimplente mediante cona.mação do
recebimento de recursos (i) pela CONTRATADA e (ii) pela B3. Sem prejuízo do disposto nos itens
10 e 11, as garantias da CONTRATANTE poderão ser executadas(i) pela CONTRATADA, caso
não receba da CONTRATANTE os valores para liquidação das operações realizadas pela
CONTRATADA; (ii) pela B3, caso esta não receba da CONTRATADA os valores para liquidação
das operações realizadas pela CONTRATANTE.
11. A CONTRATANTE

reconhece e concorda que a insuficiência de saldo na sua conta ou a falta

de pagamento dos ajustes diários e das margens requeridas até o 6im do horário estipulado pela B3
do dia de sua exigência ou a falta de pagamento das operaçõesrealizadasaté o fim do horário
estipulado pela CONTRATADA,

autorizará a CONTRATADA,

independentemente de qualquer

notiHlcação, a:

a)

encerrar, parcial ou totalmente, as posições da CONTRATANTE;

b)

utilizar se dos valoresem dinheiro ou créditos que administrae detém em nome da
CONTRATANTE, aplicando-osna amortizaçãoou compensaçãodos débitos não
honrados;

c)

promoverou requererà B3 a execução
dasgarantiasexistentes
em nomeda
CONTRATANTE, conforme previsto nos Regulamcntose Manuais da B3; e

d)

efetuar a venda ou a compra, a preço de mercado, dos títulos, valores mobihát.iose ativos

financeirosnecessários
à liquidaçãodas posiçõesem aberto em nome da
CONTRATANTE.

1 1.1. Nos termos deste item, e visando atender exclusivamente as obrigações da CONTRATANTE
das quais seja credora ou garantidora, a CONTjtATADA poderá, da forma que Ihe parecer mais
adequada,fazer uso dos ativos e direitos da CONTRATANTE que estejam em seu poder.

12. A CONTRATANTE

declara que tem conhecimento das regras aplicáveis às operações de bolsa

e do mercado de balcão organizado, especialmenteàquelasaplicáveis aos mercados à vista e de
liquidação futura, e que tem pleno conhecimento de que os investimentos realizadosnos mercados
à vista e de liquidação futura administrados pela B3, são caracterizadoscomo de risco
13. A CONTRATANTE,

a)

ainda, declara:

assumirintegral responsabilidade civil e cl:iminal pelaveracidade dos dados e informações
por ele prestados à CONTRATADA;
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b)

ter conhecimento do disposto nas Instruções CVM n' 301/1999 e 505/201 1, bem como
de Insuuções que possam vir a altera-las, ter lido e estar plenamente ciente do que nelas
está contido;

c)

ter conhecbnento do disposto nos Regulamentos de Operações dos Mercados B3 e dos
Procedimento da B3, das informações e especiãcaçõestécnicas destesmercados editadas
pela B3;

d)

estar ciente e aceitar que os investimentos nos Mercados B3 possam ser caracterizados
como de risco;

e)

reconhecer que, ao operar via DMA, suas atividades estão sujeitas à fiscalização e
acompanhamento pela Bolsa e seusórgãos de auto regulação e, expressamente,adere às
regras e procedimentos ali estabelecidos e se submete a todas as restrições e penalidades
a ele eventualmente aplicáveis.

D

ser responsável por danos causados à CONTRATADA

em decorrência do uso indevido

ou impróprio do Sistemade Negociação Direta.
13.1. Adicionalmente,

a)

a CONTRATANTE

obriga se:

a manter seu cadastro permanentemente atualizado perante a CONTRATADA,

fornecendoas informaçõese os documentosnecessários
para tanto, sempre que
solicitado;

b)

a não enuegar ou receber qualquernumerário, título ou valor mobiliário ou ouço ativo

a prepostos, inclusive agentes autónomo de investimentos,vinculados à
CONTRATADA;
c)

a não realizar pagamentos a prepostos, inclusive agente autónomo de investimentos
pela prestação de quaisquer serviços;

vinculados à CONTRATADA,

d)

a não contratar com o preposto, inclusive o agenteautónomo de investimentos vinculado
à CONTRATADA, ainda que a título gratuito, serviços de adminisuação de carteira de
valores mobiliários, consultoria ou análise de valores mobiliários; e

e)

a não entregar senhas ou assinaturas eleuânicas a prepostos da CONTRATADA,
inclusive agentes autónomos de investimentos a ela vinculados

14. As notas de corretagememitidas pela CONTRATADA ou pela B3 em nome da
CONTRATANTE garantema certezae liquidez dos valoresdevidospela CONTRATANTE
constituindo-se, em conjunto com este instrumento, em título executivo extrajudicial, nos termos e
para os fins do art. 784, inc. 111do Código de ProcessoCivil
1 5 A constatação pela CONTRATADA,

levando em consideração padrões razoavelmente aceitáveis

pelo mercado: da incapacidadefinanceira da CONTRATANTE, temporária ou permanente, parcial
ou total, dar Ihe-á direito a proceder confomle previsto no item 11, independentemente de prévia
notificação aos interessados.

'

'

16. O pi-eposto ou o agente autânoino de investimentos vinculado à CONTRATAR)A não pode ser

o p'ocu'odor ou representante
daCONTRATANTE perantea CONTRATADA, pap
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17. Qualquer omissão ou tolerância de uma das partes, em relação a eventuais infrações conuatuais

cometidaspela outra, não importará em renúncia a tais direitos, tampouco constituirá novaçào ou
modiãcação das obrigações, podendo, a parte prejudicada, exercê-los plenamente a qualquer tempo.
18. As partes não poderão ceder ou Uansfeú- os direitos e obl-igaçõesestabelecidosneste Contrato
para terceuos sem a prévia e expressa anuência da outra parte.

19.

LEI ANTICORRUPÇÃO E SOCIOAMBIENI'AL

19.1. A CONTRATANTE, por si e por seus adminisuadores,diretores, empregadose agentes,
por meio do presente instrumento, declaram ter conhecimento do disposto na Lei n' 12.846/2013
(Lei. Anticorrupção) e na legislação socioambiental presente em todo ordenam-mento
Jurídico brasileiro.
Assim, obrigam-se a:
(i)

conduzir suaspráticas comerciaisde forma ética e em conformidade com os preceitos
legais aplicáveis;

(ii)

repudiar e não permitir qualquer ação que possa constituir ato lesivo nos termos da Lei
n' ] 2.846/2013 e legislação correlata;

(Ü)

notiâcar imediatamentea outra parte se tiver conhecimento ou suspeitade qualquer
conduta que constitua ou possa constituir práticade suborno ou corrupção referente à
negociação, conclusão ou execução deste contrato, e declaram, neste ato, que não
realizaram e nem realizarão qualquer pagamento, nem forneceram ou fornecerão
benefícios ou vantagens a quaisquer autoridades governamentais, ou a consultores.
representantes,parceuos ou terceiros a elas ligados, com a finalidade de influenciar
qualquer ato ou decisão da adminisuação pública ou assegurarqualquer vantagem
indevida, obter ou impedir negócios ou aufel:ir qualquer benefício indevido;

(iv)
(v)

não utilizar mão de obra infantil, em condições de trabalho escravo ou degradante;
zelar pela não prática de todo e qualquer ato que possa ocasionar risco de dano ou dano
ambiental e/ou sochl;

(«0

assumir o compromisso de obter todos os documentos (laudos, estudos, relatórios
licenças, alvarás, etc.) previstos nas normas de proteção ambiental e/ou social, atestando

o cumpnm'.'lto, e a informar a outra parte, imediatamente,a existênciade manifestação
desfavorável de qualquer autoridade. No caso da não observância do acima exposto, o
conuato poderá ser imediatamenterescindido, comprometendo se a parte inhatora a
assuma o respectivo ânus, inclusive quanto à apresentaçãodos documentos que possam
auxiliar a outra parte em sua defesa.
2o.

FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT - FATCA

20.1. A CONTRATADA é aderente ao Foreign Account Tax Compliance

Act ("FATCA"),

legislaçãonorte-americana que tem por objetivo prevenir a evasãofiscal de pessoasfísicase utídicas
esdejá declara e garante à CONTRATANTE que observa todos os procedimentos relativos ao
/
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20.1.1 . A

CONTRATADA declara, ainda, na presente data, que todos os seus CONTRATANTES,
quando aplicável, e outras corretoras de valores tnobiliários com que ela opera são aderentesao
FATCA e na hipótesede algumdelesdeixar de set aderenteao FATCA a CONTRATADA
comunicará tal condição à CONTRATANTE, imediatamente do seu conhechnento, podendo a
CONTRATANTE rescindir o presente Contrato a qualquer tempo, mediante comunicação imediata
àCONTRATADA.

21.

"

PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO.

21.1. A CONTRATANTE,

conforme aplicável, deverá adorar os procedimentos descritos na

legislação sobre prevenção e combate ao cl:ime de lavagem de dinheiro, especialmente o disposto na

Lei n' 9.613/98, de 3 de março de 1998, na Resolução n' 2.025, emitida pelo Conselho Monetário
Nacional em 24 de novembro de 1993, na Circular n' 3.461,emitida pelo BACEN em 24 de julho
de 2009 e na Instrução n' 301, emitida pela CVM em 16 de abril de 1999, confortne alteradas, para
garantir que seus clientes não utilizem os serviços prestados pela CONTRATADA para cometer

es de lavagem de dinheiro. Para tanto, a CONTRATANTE afirma e declaraque adota
procedimentos de prevenção relacionados à captação de clientes, incluindo a verificação da sua
capacidade financeira e patrimonial e que monitora as Uansações realizadas, bem como mantém a
documentação cadastral de tais clientes devidamente atualizada.
21.2. A CONTRATANTE,

confonne aplicável, se responsabiliza por quaisquer fitos de seus clientes

que tenhatn sido realizadosem virtude do descumprimentopela CONTRATANTE das normas
re prevençãoe combateao crime de lavagemde dinheiro e que sejaminterpretadospelas
autoridades competentes como inflação da CONTRATANTE
mencionada.

à legislação/regulamentação acima

22. A CONTRATANTE tem ciência e aceita que, ao se cadastrar na CONTRATADA, esta ãcará
autorizada a protnover verificações Junto aos sistemas de crédito, entre eles o Serviço de Proteção
ao Crédito (Será.sa),não representando, tal direito, qualquer obrigação de apuração por parte da
CONTRATADA.
''
'
'
'
'
23. Este contrato é celebrado em caráter de não exclusividade, tanto em relação à CONTRATADA

quantoàCONTRATANTE

24. A CONTRATANTE, por meio desteinstrumento, declaraexpressamenteque leu, entendeue
concorda com todas as disposições estabelecidasneste Contrato, autor:içando a CONTRATAI)A a
adotar as medidas ora previstas, sempre que necessário.
25. Este contrato permanecerá válido e produzindo os seus efeitos de acordo com os prazos previstos

no Conuato n' 06/2020 -- Processo n' 000151/2019, sendo que, caso haja a rescisão, essase dará
após a liquidação de todas as operações da CONTRATANTE e depois de cumpridas todas as suas
obrigações vencidas ou vincendas.
26. A remuneração devida pela CONTRATANTE

à CONTRATADA

será cobrada conforme tabela

de remuneração prevista na cláusula terceira do contrato n' 06/2020 -- Processo n' 000151/2019
assinado entre as partes.

#/ .
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27 As partes, desde já, assumem espontaneamenteo compromisso, em caráter irrevogável e
uretl-atável, de submeter, prioritariamente, toda e qualquer divergência ou disputa relacionada ao
presente Contrato, à Câmara de Arbitragem do Mercado da B3 ("CAM"), nos termos da
regulamentação
aplicável,parafins daLei n' 9.307/1996.
27.1. As partes declaramconhecer e aceitar as normas de funcionamento e de instalaçãoda CAM
emanadas de seus Estatutos Sociais, do respectivo Regulamento e das demais nomlas editadas pela

Brasília/DF, 0 3.de julho de 2020

PelaCONTRATANTE

PelaCONTRAT.ADA
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Ofício ng 620/2020/GELOG/DlliAD/Funpi:esp-Exe

Brasília, 14 de julho de 2020

Ao Senhor

MAURO DE ANDmE
CM CAPIT.AL M.ARKETS CCT'VM LTDA
Rua Games de Canalha, n' 1.195, 4' andar
São Paulo/SP

CEP: 04547-004

Assunto: Encaminha via assinada do contrato n' 15/2020

Prezado Senhor,

1.
Encaminhámos, anexa, a via assinada do conUato n' 15/2020, celebmdo
entre a Funpresp-Exe e a BGC, elaborado em consonância com os termos da cláusula décima

sétimado Contraton' 08/2020,com vistas a possibilita a operacionalização
dos

investimentos desta Entidade.

Atenciosamente.

ADE
Çgnt:rotações

SCN Quadra 2 Bloco A -- Salas201 a 204 -- Ed. Coiporatc Financial Center -- Brasaia/DF - 70712-900 -(061) 2020-9700

www.ftJnpresp.com.br

