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ANEXO II DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2017 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

Compromisso que entre si celebram a Fundação de 

Previdência do Estado do Rio de Janeiro, por meio de 

credenciamento da Instituição __________, para a 

intermediação de títulos de emissão da STN de 

interesse da RJPrev, observada a legislação em vigor. 

 

A FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO– RJPREV, 

com sede na Avenida Erasmo Braga, nº 118 – 7º andar – Ala direita – Centro – Rio de Janeiro - 

RJ, CEP: 20020-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.713.878/0001-77, doravante denominada 

RJPrev, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, o Sr. ........................., 

nacionalidade, estado civil, portador da cédula de identidade nº ............., expedida pela 

............., inscrito no CPF sob o nº ................. e por seu Diretor de Administração, a 

Sr................................., nacionalidade, estado civil, portador da cédula de identidade nº 

............., expedida pela ............., inscrito no CPF sob o nº ................., ambos residentes e 

domiciliados em Rio de Janeiro/RJ, e, de outro lado, a empresa ............................, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº ......................................., estabelecida na Rua ............................. n° ......, 

andar, ...complemento..,...bairro...,...cidade..., daqui por diante designada CREDENCIADA, 

neste ato representada por seu sócio-diretor, o Sr. .............................................., resolvem 

celebrar o presente Termo, em conformidade com o que consta do processo administrativo nº 

E-04/163/018/2017, referente ao edital de credenciamento nº 02/2017, com fundamento no 

caput do art. 25 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 1993 e nas demais legislações correlatas, 

resolvem celebrar o presente termo de compromisso, tudo sob os termos e as condições 

estabelecidas no presente instrumento. 

1 - DO OBJETO: 

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços consistentes na realização 

de operações de intermediação, por conta e ordem da RJPrev, de títulos de emissão da STN de 

interesse da RJPrev para as operações em sua carteira própria, que serão prestados nas 

condições estabelecidas no Edital de Credenciamento nº 02/2017. 
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1.2. As operações de intermediação poderão se dar no mercado doméstico secundário de 

títulos públicos federais. 

2 - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1. A CREDENCIADA prestará o serviço de intermediação financeira, por conta e ordem da 

RJPrev, no âmbito do Selic, ou atuará como contraparte nas operações com a RJPrev no 

mercado secundário. 

2.2. A CREDENCIADA executará as ordens de compra ou venda no preço acordado junto à 

RJPrev, no mercado secundário. 

2.3. Após a confirmação da operação entre a CREDENCIADA e a RJPrev, a instituição 

CREDENCIADA ou contraparte transmitirá ao liquidante-padrão da RJPrev, representado pela 

instituição responsável pela custódia centralizada da RJPrev, os comandos necessários para a 

liquidação das operações com títulos públicos federais realizadas em nome da RJPrev, atuando 

junto àquele liquidante-padrão em todas as ações que envolvam a liquidações destas 

operações, nas suas respectivas competências. 

2.4. Os serviços serão executados pela CREDENCIADA, nas suas instalações e utilizando-se de 

infraestrutura de equipamentos de tecnologia próprios, adequados para manter a integridade 

e disponibilidade dos processos necessários à execução total dos serviços contratados. 

2.5. Todos os custos com licenças, softwares, aplicativos e qualquer item tecnológico que 

envolva a execução da operação e suas informações correrão por conta da CREDENCIADA, 

sendo ela a única responsável pelas obrigações financeiras, fiscais e de custeio de qualquer 

ordem. 

2.6. A CREDENCIADA deverá garantir disponibilidade das informações relativas às operações 

em que atuou como instituição intermediadora em nome da RJPrev. 

2.7. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da 

CREDENCIADA e a RJPrev, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize 

pessoalidade e subordinação direta. 

3. DO PREÇO 

3.1. Não haverá pagamento de taxa de corretagem ou qualquer outra pelo serviço de 

intermediação executado pela CREDENCIADA nas operações no mercado secundário. 

3.1.1. Compra de título público federal por parte da RJPrev: o valor devido pela 

Fundação na operação será representado exclusivamente pelo preço do título público 



 
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO  
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJPREV 

                                  

3/8 
_____________________________________________________________________________ 

Avenida Erasmo Braga, nº 118 – 7º andar – Ala direita – Centro – Rio de Janeiro – RJ   

 

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL 

Processo n°: E-04/163/018/2017 

Data: 05/06/2017             Fls. ____ 

Rubrica:_____________________

_ 

transacionado, valor este que será debitado da conta de custódia da RJPrev para 

liquidação da operação com a contraparte. 

3.1.2. Venda de título público federal por parte da RJPrev: o valor devido pela 

contraparte à RJPrev será representado exclusivamente pelo preço do título público 

transacionado, o qual deverá ser creditado à conta de custódia da RJPrev pela 

contraparte para liquidação da operação. 

4 - DA VIGÊNCIA 

4.1. O prazo de vigência do credenciamento será de 12 (doze) meses, a contar da data de 

assinatura deste termo, com possibilidade de prorrogação por iguais e sucessivos períodos, até 

o limite de 60 (sessenta) meses, desde que atendidos, a qualquer tempo, os critérios 

estabelecidos neste instrumento, no Edital de Credenciamento nº 02/2017 e em seus anexos. 

5. DO DESCREDENCIAMENTO 

5.1. A CREDENCIADA obrigar-se-á a executar os serviços estritamente de acordo com as 

especificações constantes neste instrumento e no edital de credenciamento, em estrita 

observância aos regulamentos aplicáveis ao mercado de títulos públicos federais brasileiro, 

sob pena de descredenciamento e sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. 

5.2. Será descredenciada, a instituição que deixar de pertencer a lista de dealers em vigência, 

isto é, deixar de pertencer ao grupo de instituições credenciadas a operar com o Demab do 

BCB e/ou com a Codip da STN 

5.3. Será descredenciada, com a devida motivação, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa, a instituição que incidir em uma ou mais de uma das seguintes hipóteses: 

5.3.1. não cumprir o estipulado no Termo de Compromisso celebrado com a RJPrev; 

5.3.2. ceder, em todo ou em parte, a operação de intermediação a outrem;  

5.3.3. cometer alguma falta punível com a suspensão de licitar e contratar com a 

RJPrev ou que implique na declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, consoante os incisos III e IV do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993. 

5.4. Fica facultada a defesa prévia da CREDENCIADA, a ser apresentada no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, contados da notificação. 
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5.5. A instituição CREDENCIADA pode pedir o seu descredenciamento a qualquer tempo por 

meio de ofício à RJPrev, com prazo de 7 (sete) dias após o recebimento, para a sua efetiva 

retirada da lista. 

6 - DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA 

6.1 A CREDENCIADA, sem prejuízo de outras obrigações previstas no Edital de Credenciamento 

nº 02/2017 e na legislação em vigor, obrigar-se-á a: 

6.1.1. executar os serviços conforme especificações deste documento e das normas 

técnicas em vigor; 

6.1.2. liquidar as operações financeiramente ou fisicamente de forma tempestiva de 

acordo com os padrões de prazo usados no mercado financeiro; 

6.1.3. indenizar qualquer prejuízo ou reparar os danos causados à RJPrev, por seus 

empregados ou prepostos, em decorrência da execução dos serviços, desde que tenha 

comprovadamente agido com dolo ou culpa; 

6.1.4. comunicar à RJPrev, com a maior brevidade possível e por escrito, aceitando-se 

o meio eletrônico, qualquer anormalidade que verificar na execução dos serviços ou a 

iminência de fatos que possam prejudicar sua execução, apresentando razões 

justificadoras, que serão objeto de apreciação pela RJPrev; 

6.1.5. responsabilizar-se por todas as despesas com material, mão-de-obra, acidentes 

de trabalho, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, transportes, 

equipamentos, seguros operacionais, taxas, tributos, contribuições de qualquer 

natureza ou espécie e quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução dos 

serviços prestados; 

6.1.6. indicar o responsável pela execução dos serviços, que será a pessoa de contato 

entre a CREDENCIADA e a fiscalização da RJPrev; 

6.1.7. reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto 

deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 

da execução; 

6.1.8. responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à RJPrev ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa, ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela RJPrev ou 

por algum órgão/entidade que tenha competência para tanto;  
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6.1.9. abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer 

outra informação acerca das atividades, objeto deste instrumento, sem prévia 

autorização do contratante; 

6.1.10. não transferir a outrem, no todo ou em parte, os serviços avençados; 

6.1.11. ter ciência de que no caso de início de vigência de nova lista de dealers, as 

instituições não listadas terão as operações suspensas com a RJPrev;  

6.1.12. aceitar, a qualquer tempo, a inscrição de outras entidades que durante a 

vigência do credenciamento pertencerem à nova lista vigente de dealers perante os 

órgãos competentes; 

6.1.13. utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a 

serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

6.1.14. não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 

exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a 

utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre; e 

6.1.15. guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 

cumprimento do contrato, especialmente, no período de execução das operações e 

após a confirmação destas. 

6.1.16. encaminhar, sempre que solicitado, no mês subsequente os extratos referentes 

às operações realizadas com a RJPrev. 

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA RJPREV 

7.1. A RJPrev obrigar-se-á a: 

7.1.1. exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CREDENCIADA, de 

acordo com este instrumento e nos termos da operação acordada. 

7.1.2. exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 

especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 

indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 

envolvidos. 

7.1.3. notificar a CREDENCIADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no 

curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 
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7.1.4. guardar sigilo sobre o valor das ofertas recebidas, durante o período do 

Credenciamento em vigor. 

7.1.5. colocar à disposição da CREDENCIADA todas as informações necessárias à 

execução dos serviços. 

8 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

8.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666/1993, a Credenciada que: 

8.1.1. retardar a execução do objeto. 

8.1.2. não executar o objeto. 

8.1.3. fraudar na execução do credenciamento. 

8.1.4. comportar-se de modo inidôneo. 

8.1.5. não guardar sigilo das informações obtidas em decorrência do cumprimento do 

presente contrato. 

8.1.6. cometer fraude fiscal. 

8.1.7. não mantiver a proposta acordada a cada operação com títulos públicos 

federais. 

8.2. A Credenciada que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima 

ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

8.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 

prejuízos financeiros para a RJPrev. 

8.2.2. multa moratória equivalente à rentabilidade de um dia da taxa SELIC por dia de 

atraso na liquidação de operações acordadas entre a RJPrev e a CREDENCIADA, 

aplicada sobre o valor financeiro da operação, excetuando-se os casos em que o atraso 

na liquidação ocorra por erros cometidos pela RJPrev ou seu custodiante centralizado. 

8.2.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a RJPrev, por prazo não superior a 2 (dois) anos.  

8.2.4. declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que a CREDENCIADA ressarcir a Fundação pelos prejuízos 
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resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item 

anterior. 

8.3. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes 

entre si. 

8.4. A sanção de declaração de inidoneidade será aplicada pela autoridade definida na Política 

de Alçadas da RJPrev, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 

10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de 

sua aplicação. 

8.5. As sanções previstas neste instrumento são independentes entre si, podendo ser aplicadas 

de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

8.6. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data 

do recebimento da comunicação enviada pela RJPrev. 

8.7. Havendo, ainda, alguma diferença remanescente, o valor será cobrado 

administrativamente, podendo, inclusive, ser cobrada judicialmente. 

8.8. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução dos serviços advir de 

caso fortuito ou motivo de força maior. 

8.9. As sanções previstas nos itens 8.2.3 e 8.2.4 poderão também ser aplicadas às empresas ou 

aos profissionais que: 

8.9.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticarem fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

8.9.2. tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;  

8.9.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a RJPrev em virtude de 

atos ilícitos praticados.  

8.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CREDENCIADA, observando-

se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/1993, e, subsidiariamente, na Lei nº 9.784/1999. 

8.11. 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 proporcionalidade. 
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8.12. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas no SIGA, sem prejuízo das 

demais cominações legais. 

9 - DAS VEDAÇÕES 

9.1. É vedado à CREDENCIADA: 

9.1.1. Caucionar ou utilizar este instrumento para qualquer operação financeira. 

9.1.2. Interromper a execução do objeto contratual sob alegação de inadimplemento 

por parte Contratante, salvo nos casos previstos em lei. 

10 - DA DIVULGAÇÃO 

10.1. O extrato do presente Termo de Compromisso será divulgado no sítio da RJPrev: 

www.rjprev.org.br, até o 5º (quinto) dia após a sua assinatura. 

11 – DO FORO 

11.1. Fica eleito o foro do Rio de Janeiro com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento contratual.  

E para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, é lavrado o presente 

Termo de Compromisso em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, assinado pelas partes e pelas 

testemunhas, abaixo nomeadas. 

Rio de Janeiro, __de _________ de ____ 

Pela RJPrev 

_________________________________      _________________________________ 

Pela CREDENCIADA 

_________________________________      _________________________________ 

 

TESTEMUNHAS: 

_________________________________      _________________________________ 

 Nome:           Nome: 

 CPF:           CPF: 

 Identidade:                     Identidade: 


