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CoNTRATO DE PRESTAqAO DE SERVIqOS
Por este instrumento particular e na melhor forma de direito, CONTRATANTE e CONTRATADA,
denominados em conjunto como PARTES e individuale indistintamente como PARTE:

- Administragio dos Portos de Paranagui e Antonina, inscrita no CNPJ/MF
79.621.439/0001-91, com sede na Avenida Ayrton Senna da Silva, 161, D. Pedro ll, Municipio de
Paranagu6, Estado do Paran6, CEP 83.203-800, neste ato representada na forma do seu Ato
Constitutivo, Lei 17.89512013, e Estatuto, conforme Decreto 488112016, denominada
CONTRATANTE: e

APPA

83 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO, inscrita no CNPJ/MF 09.346.60110001-25, com sede na

Praga Ant6nio Prado, 48, Centro, Municipio de S5o Paulo, Estado de 56o Paulo, CEP 01.010-901,
neste ato representada na forma do seu Estatuto Social, denominada CONTRATADA;

RESOLVEM celebrar este Contrato de PrestaqSo de Servigos, denominado CONTRATO, regido
pelas seguintes condig6es:

1.
1.1.

DO OBJETO

O CONTRATO tem por objeto a

execuqdo, pela CONTRATADA, das atividades

especificadas neste CONTRATO.

1.2.

A contratagSo foi aprovada no Processo Administrativo e protocolo no. 16.457.266-8,
Aviso de Inexigibilidade n. 572912020, devidamente homologado pelo Diretor
Presidente da APPA. em 17 de abril de 2020.

1.3.

As atividades objeto deste

2.
2.1.

d

de

servigos

A execugSo dos SERVIQOS respeitarA as especificag6es constantes da

Proposta

CONTRATO referem-se

prestagdo

especializados de consultoria e assessoria t6cnica a licitag6es para
Arrendamento da Area Portu6ria PAR12, denominados SERVIQOS.

o projeto de

DO ESCOPO DOS SERVIgOS

Comercial (Anexo l)apresentada pela CONTRATADA a CONTRATANTE.
2.2.
2.2.1.

Sdo obrigag6es e responsabilidades da CONTRATADA:

a CONTRATANTE na revisSo da dinAmica da licitagdo, do Edital de
Licitagdo e seus anexos, denominado no dmbito deste contrato como EDITAL,
se houver, com excegdo das atividades elencadas no item 2.3;

auxiliar

i

revisio se refere aos aspectos operacionais, procedimentais
e estruturais do EDITAL e contempla sugest6es de alteragio,
complementagSo e/ou supress6o de disposig6es visando i viabilidade,
eficiOncia, efic6cia, transpardncia, coes6o e compreensSo da licitagSo por
E certo que a

potenciais proponentes, interessados e sociedade civil;
2.2.2.

elaborar o MANUAL 83, se necess6rio, visando a instrugdo das proponentes

acerca de detalhes dos procedimentos operacionais realizados com

a

partici pag6o da CONTRATADA;
2.2.3.

fornecer ambiente e infraestrutura suficientes para a realizaglo
referentes d licitagSo, denominado(s), no 6mbito deste C
EVENTO(S), considerando os segu intes requ
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i

os EVENTOS podem ser consultas e/ou audidncias p0blicas, reuni6es,
e/ou Sess6es P[blicas referentes i licitagio,

ii

as datas dos referidos EVENTOS devem ser determinadas e formalizadas
de comum acordo entre as PARTES;

iii

a

CONTRATANTE dever6 consultar a disponibilidade das datas
desejadas junto d CONTRATADA, anteriormente a qualquer publicagSo,

oficial ou extraoficial, referente ao EVENTO. Caso contr6rio,
CONTRATADA e totalmente isenta de qualquer obrigagdo perante

a
d

CONTRATANTE quanto d viabilizagdo do EVENTO;

iv

o agendamento de data(s) de EVENTO(S) pela CONTRATANTE deve se

dar com anteced6ncia de, no minimo, 30 (trinta) dias corridos. Nesta
ocasi6o, dever6 fornecer a CONTRATADA todas as informag6es
necessdrias ao agendamento do EVENTO;

v

somente poderd haver remarcagSo de EVENTOS: (i) por decisSo
motivada da AdministragSo P0blica (tais como Tribunais de Contas,
6rg5os julgadores, ComissSo de LicitagSo), com anteced6ncia superior a
10 (dez) dias 0teis em relagdo d data previamente estabelecida para a
realizagdo do EVENTO; e/ou (ii) por decisSo judicial;

vi

a efic6cia do cumprimento da decis6o, proferida nas formas do item
2.2.3.v, de remarcagSo de EVENTO em data determinada, estar6
subordinada

a

disponibilidade

de

espagos

e

infraestrutura da

CONTRATADA:

vii a

CONTRATADA poder6 subcontratar empresas/instituigdes para a
d montagem de
EVENTO, tais como: servigo de recepcionistas, de buffet, de equipe de
limpeza e demais servigos desta natureza. Neste caso, a CONTRATADA

execugAo de SERVIQOS complementares associados

permanece16 respons6vel integralmente pelas obrigag6es assumidas.
2.2.4.

auxiliar as proponentes e suas corretoras representantes, a sanar dfvidas
acerca dos itens do EDITAL, do eventual MANUAL 83 e das etapas do processo
de licitagSo, que estejam relacionadas

is

atividades da CONTRATADA, as quais

n6o integrario os documentos ou constituirio esclarecimentos oficiais da
licitagdo, de maneira que serSo fornecidos tio somente em car6ter de

orienta96o;
2.2.5.

divulgar, em car6ter extraoficial, no websife da CONTRATADA, documentos e
EVENTOS relacionados d licitagio, em datas previamente determinadas e
formalizadas entre as PARTES:

2.2.6.

auxiliar na divulgaqdo dos EVENTOS referentes d licitagSo;

2.2.7.

auxiliar no recebimento e guarda dos documentos entregues pelas proponentes,
necess6rios d participagSo nos EVENTOS relacionados d licitaqSo, que
envolvem Garantias de Proposta, Proposta de Prego e Documentos de
Habilita96o;

2.2.8

analisar documentos, reportando se todas as exig6ncias legais, t6cnicas e
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CONTRATANTE considerando os seguintes requisitos:

i

a CONTRATADA reter6, para arquivo proprio, uma via dos documentos
que analisar;

ii

a an6lise de Garantias de Proposta se dar6 somente nas modalidades
ap6lice de seguro garantia, carta de fianga bancdria e titulos da divida
priblica federal;

iii

poderdo ser solicitados previamente pela CONTRATANTE, mediante
contato da CONTRATADA com a proponente, ajustes ds Garantias de
Proposta com a intengSo de cumprimento das disposig6es do EDITAL e
seus anexos,

iv

a anAlise de Propostas de Prego se dar6 com intuito de verificar sua
regularidade e classific6-las, conforme disposig6es do EDITAL; e

v

a

an6lise dos Documentos

de

Habilitag6o

se dar6 somente

nas

modalidades Juridica, Econdmico-Financeira e Fiscal.
realizar gestAo e manutengdo das Garantias de proposta, considerando que:

2.2.9.

i

atividade contempla a guarda em cofre dos instrumentos fisicos;
bloqueio escritural de titulos em conta eletrdnica, valoragSo, substituigio
e acompanhamento de indices e fatores de mercado que possam afetar a
liquidez de referidos titulos;

ii

a atividade contempla o acompanhamento constante da preservagao e
continuidade da ader6ncia dos instrumentos aos requisitos do EDITAL

a

para sua admissSo como Garantia de Proposta na licitagio;

iii

a CONTRATADA esclarece n6o ser parte da Garantia de Proposta,
tampouco parte legitima paa exigir o cumprimento de obrigag6es em
nome do benefici6rio: e

iv

qualquer alteragSo e movimentaqdo de Garantia de Proposta deverd ser

expressamente solicitada

pela CONTRATANTE ou pela

equipe

constituida para praticar atos em seu nome.
2.2.10.

auxiliar na execug6o, em beneficio da CoNTRATANTE, das Garantias de
Proposta aportadas pelas proponentes que nao honrarem as obrigaEdes
assumidas na licitaqSo, mediante expressa solicitag6o da coNTRATANTE;

2.2.11.

guardar, com seguranqa e sigilo, os documentos recebidos para participagao das
Proponentes na Licitagdo.

2.3.

N6o constituem obrigag6es ou responsabilidades a CONTRATADA.

2.3.1.

analisar impugnag6es e recursos administrativos de qualquer natureza;

2.3.2.

deliberar ou decidir sobre assuntos relativos a prerrogativas indelegdrveis da
AdministragSo P0blica e atuar em atividades fundamentais d exi
OU
realizagdo da icitagSo
I

;
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conhecer ou analisar qualquer documento de natureza t6cnica, inclusive, mas

n6o se limitando a Contrato Administrativo, Plano de Neg6cio, Plano de
ExploragSo, Project Finance, Plano Econ6mico Financeiro do Objeto e

documentos equivalentes;
2.3.4.

prestar esclarecimentos acerca de definig6es t6cnicas, de qualquer natureza,
pr6prias do objeto da licitagSo;

2.3.5.

aprovar inscrigdo, participagSo ou vit6ria de proponentes;

2.3.6.

refutar a validag6o de documentos irregulares sob a otica do EDITAL pela
CONTRATANTE ou pela equipe constituida para praticar atos em seu nome,
sem prejuizo da an6lise realizada pela CONTRATADA;

2.3.7.

refutar o saneamento de falhas de oflcio pela CONTRATANTE ou pela equipe
constituida para praticar atos em seu nome;

2.3.8.

publicar contefdo de cunho oficial ou vinculante;

2.3.9.

alterar cronogramas e prazos, seja para dilagdo ou adiantamento de etapas
referentes i licitagSo, tampouco interferir nas tratativas entre a proponente
vencedora e a CONTRATANTE quando da necessidade de repactuagSo de
prazos;

2.3.10.

devolver Garantias de Proposta que n6o estejam sob sua gestSo;

2.3.11.

disponibilizar documentagdo para a consulta de interessados;

2.3.12.

prestar informag6es ds autoridades competentes, sobre eventual pr6tica que
possa ser caracterizada como lavagem de dinheiro ou ocultagdo de bens no

Ambito

do assessoramento a licitag6es, sendo prerrogativa exclusiva

da

Administragdo P0blica a avaliag6o de tipicidade dos atos praticados;
2.3.13.

garantir o cumprimento de qualquer obrigagdo de qualquer participante das
licitag6es;

2.3.14.

assumir a posigSo de contraparte garantidora ou de substituta de qualquer
participante inadimplente;

2.3.15.

honrar os pagamentos devidos pelos participantes das licitag6es, tampouco
pelas adjudicat6rias, vencedoras das licitag6es a quem o resultado for
homologado, denominadas ADJUDICATARIAS;

2.3.16.

atuar como coobrigada dos participantes inadimplentes

e

efetuar, assim,

quaisquer pagamentos no lugar destes; e
2.3.17.

assumir riscos patrimoniais decorrentes da licitagdo.

2.3.18.

A CONTRATANTE declara e reconhece a aus6ncia de responsabilidade

da

CONTRATADA por quaisquer falhas, vicios ou erros decorrentes da execugSo
de atividades que nio integrem os SERVIQOS e que n6o constituam obrigagdes
da CONTRATADA.
sobre

2.3.19.
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questionamentos de terceiros e de orgdos de controle sobre a lisura da licitag6o,
constituindo obrigagio
CONTRATADA prestar quaisquer
esclarecimentos sobre tais questionamentos, considerando a natureza acessoria
da prestagSo dos SERVIQOS contratados.

da

n6o

i

2.3.20.

Caso seja imputada responsabilidade CONTRATADA em decorr6ncia deste
CONTRATO, fica garantido o direito de regresso contra a CONTRATANTE.

2.3.21.

A CONTRATADA desempenharA suas atividades no papel de assessora

da

CONTRATANTE, sendo certo que todas as decis6es sobre a estruturagdo da

licitagio, utiliza96o de material de pesquisa, aceitagio de proponentes,
homologagSo de licitantes vencedores e demais procedimentos decisorios
relacionados A licitagdo competem !nica e exclusivamente d CONTRATANTE,
em respeito d atribuigSo exclusiva e indeleg6vel da CONTRATANTE, ou da
equipe constituida para praticar atos em seu nome, de praticarem os atos
administrativos vinculados aos certames, ou seja, de efetivamente decidirem e
exararem de forma vinculativa a opiniSo da CONTRATANTE, por meio das

manifestag6es oficiais, pareceres t6cnicos

e

legais no Ambito de tais

procedimentos licitat6rios.
2.3.22.

2.4.

A CONTRATADA dever6 comunicar a CONTRATANTE qualquer anormalidade
que interfira no bom andamento dos SERVIQOS.
56o obrigag6es e responsabilidades da CONTRATANTE:

2.4.1.

cumprir as Leis e as regulamentag6es aplicdveis d licitagSo;

2.4.2.

manter a CONTRATADA constantemente informada sobre a licitagSo, inclusive
sobre decis6es de carAter gerencial, t6cnico ou administrativo que possam afetar
ou se relacionar com este CONTRATO:

2.4.3.

disponibilizar d CONTRATADA os dados, documentos e informag6es
necess6rios A execugSo dos SERVIQOS, especialmente no que se refere i
realizaq5,o de EVENTOS;

2.4.4.

observar e assegurar que seus representantes legais e todos os profissionais
envolvidos na licitagSo pautem seu comportamento e sua atuagSo pelos
principios constantes no C6digo de Conduta da CONTRATADA vigente,
disponivel em seu website de Relaq6es com Investidores;

2.4.5.

responsabilizar-se pelas informag6es prestadas a CONTRATADA;

2.4.6.

responsabilizar-se, juntamente com a equipe constituida para praticar atos em

seu nome, pelas tomadas de decis6es, especialmente nos EVENTOS e

A

declarag6o de proponentes vencedores;
2.4.7.

autorizar expressamente, desde a data deste CONTRATO, a execugSo de
Garantia de Proposta de proponente(s) vencedor(es) que nio honrar o
compromisso de pagamento da remuneragdo da CONTRATADA,

2.4.8.

empreender todos os esforgos necess5rios para promover
Garantia de Proposta, enquanto parte, se necess6rio;

2.4.9.

informar imediatamente

i

CONTRATADA qualquer impug

/ ,\
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questionamentos de 6rg5os de controle sobre a lisura da licitagSo;

2.4.10.

garantir a CONTRATADA, na sua capacidade de CONTRATANTE, que se
abster6 de qualquer engajamento em pr6ticas que violem a RegulagSo
AnticorrupgSo;

2.4.11.

assegurar a CONTRATADA que todos ritos de aprovagdo da CONTRATANTE
parc a consecugSo da licitagio, inclusive a aprovagSo dos termos do EDITAL,
foram estritamente observados nos termos das normas aplic6veis do 6195o que
representa;

a CONTRATADA quanto d composig6o de equipe constituida para
praticar atos em seLr nome, para contato quanto aos procedimentos da licitagSo;
informar

2.4.12.

al6m dos contatos da CONTRATANTE para tratar de assuntos relativos d
comunicagSo, imprensa, autoridades, dentre outros assuntos afetos aos
EVENTOS, alheios A algada da referida equipe;

2.4.13.

promover a ratificagSo da proposta vencedora, reduzida a termo, em pelo menos
2 vias originais, firmadas pelos representantes legais das proponentes que
tenham ofertado a melhor proposta de prego, escrita ou d viva voz; e ceder uma
das vias a CONTRATADA ap6s a sessSo p0blica de classificagSo de propostas
de prego para arquivo;

2.4.14.

comunicar a CONTRATADA, por escrito:

i

quaisquer instrug6es ou procedimentos sobre assuntos relacionados a este
CONTRATO:

2.4.15

ii

a abertura de procedimento administrativo para a

iii

a aplicagSo de eventual penalidade, nos termos deste CONTRATO; e

apuraESo de condutas
irregulares da CONTRATADA, concedendo-lhe prazo para defesa; e

envidar os melhores esforgos para a plena execug6o do objeto contratual.

A CONTRATANTE declara e garante que esta ciente, conhece e compreende as leis
anticorrupq6o brasileiras, notadamente a Lei 12.84612013 e eventuais alteragOes
posteriores, comprometendo-se a observar diretrizes e controles adequados
destinados a prevenir e corrigir desvios, a fim de cumprir e fazer com que seus
administradores, funcion6rios, contratados e demais prepostos cumpram o que
determina essa legislagio, bem como evidenciar, dentro do prazo de vig6ncia deste

2.5.

CONTRATO, a pedido da CONTRATADA, a existOncia e a efetividade dessas diretrizes
e controles.

DA REMUNERA9AO

3.

DA FORMA

3.1.
3.1.1

.

O

respons6vel

pelo pagamento devido a

CONTRATADA

ser6

a

ADJUDICATARIA.
3.1.2.

A remuneragdo ser6 realizada mediante pagamento de boleto bancArio.
Sobrevindo circunstdncias operacionais adverf1;, as
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acordar outras formas idOneas de pagamento, visando ao efetivo
adimplemento da obrigagSo de remunerar a CONTRATADA.

3.1.3.

A Garantia de Proposta de ADJUDICATARIA, a crit6rio da CONTRATADA,
poderd responder por inadimplemento, independentemente de outras
cominag6es legais.

3.1.4.

A CONTRATANTE dever6 fazer constar tais obrigaq6es, valores e prazos da
ADJUDICATARIA no EDITAL.

3.1.5.

A CONTRATADA ndo ser6 obrigada a apresentar novos documentos para o
recebimento da remunerag6o que lhe 6 devida, sem prejuizo da apresentagio
de nota fiscal para a efetuagSo do pagamento.

3.1.6.

A

quitagSo das obrigag6es deste CONTRATO somente ocorrer6 apos o

pagamento das parcelas devidas pela ADJUDICATARIA a CONTRATADA.
3.2.
3.2.1.

DO VALOR

O valor total deste CONTRATO, referente d execugio dos SERVIQOS pela 83,
devido pela ADJUDICATARIA, corresponde d importAncia de:

i
ii

R$ 809.869,83 (oitocentos e nove mil, oitocentos e sessenta e nova reais
e oitenta e trds centavos), se realizado isoladamente; ou
R$ 774.809,10 (setecentos e setenta e quatro mil, oitocentos e nove reais
e dez centavos), com data-base de julho de 2019, dividida pela quantidade

de arrendamentos licitados em uma mesma data pela ANTAQ - Ag0ncia
Nacional de Transportes Aquavidrrios, em quantidade igual ou inferior a 5
(cinco) 6reas portuArias, excluindo-se a Area portudria PAR12, cuja
remuneragio ser6 o valor resultante do cdlculo de que trata este inciso.

a)A titulo de exemplo, caso os EVENTOS possuam o mesmo cronograma
das licitagdes para Arrendamento das Areas Portu6rias lQl03, lQl11,
lQl12 e lQl13 pela ANTAQ - Ag6ncia Nacional de Transportes
AquaviArios, o valor da remuneragSo devida pela adjudicat6ria ser6 de R$
193.702/8 (cento e noventa e tr6s mil, setecentos e dois reais e vinte e
oito centavos).
3.2.2.

Os tributos, contribuig6es sociais e outros encargos fiscais devidos

em

decorr6ncia da execuqdo deste CONTRATO ser6o recolhidos pelos devidos
contribuintes e, quando for o caso, retidos pelo responsAvel tributdrio, assim
definidos na legislagSo tributdria em vigor.
3.2.3.

Os pagamentos aludidos no item 3.2.13.2 incluem todos os custos e despesas
incorridas pela CONTRATADA na prestagdo dos SERVIQOS.

Os valores deste CONTRATO serSo atualizados anualmente pelo

3.2.4.

indice
Nacional de Preqos ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE, divulgado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica, ou na falta deste, pelo indice de atualizag6o
que venha a substitui-lo

3.2.5.

Caso a ADJUDICATARIA ndo efetue o pagamento na
decorr6ncia de fato n6o atribulvel d CONTRATAA aos

(),)
Balcdo \
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acrescidos juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao m6s, pro rata tempore,
calculados desde o dia do vencimento at6 a data da efetiva liquidagSo, sem
prejuizo da execug6o da Garantia de Proposta, subsistindo o inadimplemento.
3.3.

DA DATA

3.3.1.

A remuneragdo devida pela ADJUDICATARIA dever6 ser percebida em at6 15
(quinze) dias corridos ap6s a homologagdo.

3.3.2.

Independentemente do respons6vel pela obrigagdo, a remuneragSo devida 2r
CONTRATADA dever6 ser percebida impreterivelmente antes da assinatura do
Contrato Ad ministrativo.

i

4.
4.1.

A CONTRATANTE garantir6 que a assinatura do Contrato Administrativo
ficar5 sobrestada at6 que a CONTRATADA de efetiva quitag6o dos
valores que lhe sdo devidos, tanto pela CONTRATANTE quanto pela
ADJUDICATARIA, de acordo com o caso concreto.

DO LOCAL
O localde prestagdo dos SERVIQOS sera o Municipio de 56o Paulo, no Estado de 56o
Paulo.

5.

DA VIGENCN

5.1.

O presente CONTRATO entra em vigor na data de sua assinatura e ter6 vigencia pelo
periodo de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado observado o disposto
no artigo 71 da Lei 13.303/2016.

5.2.

O presente

CONTRATO pode ser resilido pelas PARTES, a qualquer momento,
i outra PARTE, com anteced6ncia minima de 30

mediante envio pr6vio de notificaqdo
(trinta) dias.
5.3.

O

presente CONTRATO ter6 sua vigdncia terminada com

a

formalizagAo, da

CONTRATANTE a CONTRATADA, de DeclaragSo de Encerramento (Anexo lll).
5.4.
5.4.1.

A rescisSo ou exaurimento do CONTRATO enseja em emiss6o:

pela CONTRATADA

a

CONTRATANTE,

de Pesquisa de Satisfagdo, para

avaliagSo da qualidade dos servigos prestados;
5.4.2.

5.4.3.

pela CONTRATANTE a CONTRATADA, de Atestado de Capacidade T6cnica
(Anexo ll), atestando a conformidade dos servigos prestados; e

pela CONTRATANTE

a

CONTRATADA,

de Declaragdo de

Encerramento

(Anexo lll).
6.
o. t.

7.

DA RESCISAO C OO ENCERRAMENTO

Este CONTRATO pode ser rescindido amigavelmente pelas PARTES, a qualquer
momento, mediante envio pr6vio de comunicagSo ii outra PARTE, e aceitagio
fltima, desde que respeitada a anteceddncia minima de 30 (trinta) dias 0teis.
DAS PENALIDADES
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7.1.

Aplicam-se as hipoteses de sang6es previstas no artigo 82 da Lei 13.303, de 30 junho
de 2016, bem como demais normas pertinentes, garantida a defesa pr6via.

7.2.
7.3.
7.4.

As sang6es previstas poderAo ser aplicadas isolada ou cumulativamente.
As sang6es previstas ndo impedem a rescisSo unilateral deste CONTRATO.

As PARTES nio serSo

respons6veis pela inexecugSo parcial

ou total

deste

CONTRATO se resultantes de caso fortuito ou de forga maior.

8. DA CONFTDENCTALIDADE E DA SEGURAN9A DA TNFORMA9AO
8.1.
S5o consideradas Informag6es Confidenciais, quaisquer informag6es,

dados,
conte0dos, especificaq6es t6cnicas, desenhos, manuais, esbogos, modelos, amostras,
materiais promocionais, projetos, estudos, documentos, planos de produtos, custos,
pregos, nomes de clientes, informag6es financeiras n5o publicadas na midia, planos de
marketing, oportunidades de negocios, pesquisa, desenvolvimento, know-how e outros

documentos de qualquer natureza, tangiveis ou intangiveis, disponibilizados em
qualquer midia ou meio fisico, visual ou sonoro, inclusive eletrdnico e digital,
comunicados por escrito, verbalmente ou de outra forma revelados como confidencial
ou de confidencialidade restrita por uma PARTE d outra PARTE ou por qualquer das
PARTES obtidos, ou ainda que a PARTE venha a tomar conhecimento, voluntdrria ou
involuntariamente, em virtude da an6lise, desenvolvimento ou implementaqdo dos
SERVTQOS ("r NFORMAQoES CON FTDENCTATS').

8.2.

As

PARTES comprometem-se

a

manter

em sigilo as

INFORMAQOES

CONFIDENCIAIS da outra PARTE e informag6es relacionadas a este CONTRATO,
inclusive aquelas referentes d realizagAo de EVENTOS, utiliz6-las somente para os fins
previstos neste CONTRATO, empregando os mesmos cuidados que utilizaria paru a
manutengio do sigilo de suas pr6prias informag6es, bem como adotar cuidados para
que INFORMAQOES CONFIDENCIAIS n6o sejam obtidas por terceiros.

8.3.
8.3.1

.

8.3.2.

Ndo ser6o consideradas INFORMAQOES CONFIDENCIAIS, as informag6es que:

j6 forem do dominio p0blico

A 6poca em que tiverem sido reveladas;

passarem a ser de dominio p0blico, sem que a divulgaqAo seja efetuada em
violagSo ao disposto neste CONTRATO;

8.3.3.

forem legalmente reveladas ds PARTES por terceiros que, at6 onde as PARTES
tenham conhecimento, n5o estejam descumprindo qualquer obrigagSo de
confidencialidade:

8.3.4.

devam ser reveladas pelas PARTES em raz6o de ordem ou decisSo emitida por
6195o administrativo ou judicial com jurisdig6o sobre as PARTES, somente at6 a
extensSo de tal ordem;

8.3.5.

couberem a qualquer das PARTES, conforme disposto em EDITAL; e

8.3.6.

se submeterem ao dever de publicidade dos atos administrativos, na forma da
legislagSo vigente.

8.4.

Caso uma PARTE seja obrigada, por forga de ordem judicial
fundamentada, a revelar INFORMAQOES CONFIDENRAIS,

rilU
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imediatamente a outra PARTE sobre tal determinagdo, e empregar seus melhores
esforgos para assegurar o tratamento sigiloso das INFORMngOfS CONFIDENCIAIS.
8,5.

Caso este CONTRATO venha

a ser extinto, por

qualquer razdo, as PARTES

comprometem-se a devolver d outra PARTE, ou destruir, todas as INFORMAQOES
CONFIDENCIAIS da outra PARTE. A obrigagdo de sigilo subsistir6 apos o t6rmino
deste CONTRATO.
8.6.

A

CONTRATADA dever6 orientar seus funciondrios e demais colaboradores que
venham a ser utilizados na execugdo dos SERVIQOS, sobre o cumprimento destas
disposi96es.

DA DESVTNCULAqAO SOCTETARTA E TRABALHTSTA

9.
Y.

l

Este CONTRATO n5o gera qualquer vinculo empregaticio ou responsabilidade
solid6ria e/ou subsididria por parte da CONTRATANTE em relag6o aos profissionais
que a CONTRATADA disponibilizar para prestagSo dos SERVIQOS, conforme disposto
na legislagSo aplicdvel, correndo por conta 0nica e exclusiva da CONTRATADA todas
as despesas com esses profissionais, inclusive encargos decorrentes de legislagdo
vigente, seja trabalhista, previdenci5ria, securit6ria ou quaisquer outros que vierem a
ser criados pelos 6rgdos competentes.

v-z_

10.

Fica esclarecido que ndo existe qualquer subordinagSo hier6rquica ou funcional da
CONTRATADA nem de seus funcionArios em relagSo a CONTRATANTE.
DA RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

10.1.

As PARTES comprometem-se a combater prAticas de trabalho an6logo d de escravo,
bem como i contratagSo de menores de 18 anos em atividades noturnas, perigosas ou
insalubres e/ou de menores de 16 anos em qualquer tipo de trabalho, exceto na
condigSo de menor aprendiz, a partir de 14 anos, bem como a praticar esforgos nesse
sentido junto aos seus respectivos fornecedores de produtos e servigos, a fim de que
esses tamb6m se comprometam a fazer esforgos nesse sentido visando a combater
dessas prdticas em seus respectivos estabelecimentos comerciais.

10.2.

As PARTES comprometem-se a envidar seus melhores esforgos para

combater
pr6ticas de discriminaqdo negativas e limitativas ao acesso na relagSo de emprego ou
A sua manutengio, tais como, mas ndo se limitando a, motivos de: sexo, origem, raga,

cor, condigSo flsica, religi6o, estado civil, idade ou situagdo familiar, bem como a
praticar esforgos nesse sentido junto aos seus respectivos fornecedores de produtos e
servigos, a fim de que esses tamb6m se comprometam a fazer esforgos nesse sentido

visando prevenir e combater pr6ticas discriminatorias negativas em seus respectivos
estabelecimentos comerciais.
10.3.

As PARTES comprometem-se a envidar seus melhores esforgos para proteger e
preservar o meio ambiente, bem como a prevenir e combater qualquer agressSo, perigo

ou risco de dano ao meio ambiente, executando seus SERVIQOS em observAncia ds
leis, regulamentos, atos normativos e administrativos relativos dr drea de meio
ambiente.

1'1.
44
I t. It-

DOS LOGOS E MARCAS

A

CONTRATANTE. atrav6s deste CONTRATO. autoriza. licencia e

CONTRATADA a utilizacSo de nomes de domlnio, titulos
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depositadas ou registradas, sinais ou express6es de propaganda e quaisquer outros
sinais distintivos ou bens de propriedade intelectual de sua titularidade no que tange d
prestagSo dos SERVIQOS acordados neste CONTRATO.
12.

DOS PREPOSTOS

56o pessoas autorizadas pelas PARTES para realizarem as comunicagdes e

12.1.

notificag6es decorrentes do presente CONTRATO:
12.1.1

CONTRATADA: Andr6 Eduardo Demarco; Diretor de Produtos de Compliance e
Processos Licitatorios; CPF 1 57.259.718-64: telefone 11 2565 4820; e

12.1.2.

CONTRATANTE: Luiz Fernando Garcia
329.602.648-78; telefone 41 3420-1369.

13.

da Silva: Diretor Presidente; CPF

DAS DtSPOStgoES GERATS

13.1.

Os termos em mai0sculo neste CONTRATO t6m os significados a eles atribuidos no
CONTRATO.

e

interpretado de acordo com

as leis vigentes

13.2.

Este CONTRATO ser6 regido
Rep0blica Federativa do Brasil.

'13.3.

Este CONTRATO 6 celebrado em car6ter irrevog6vel e irretrat6vel, obrigando as

da

PARTES e seus respectivos sucessores a qualquer titulo, salvo se evidenciada alguma

das hip6teses elencadas no artigo 62 da Lei 13.303/2016 que enseje a sua anulagSo
ou a sua revogagSo.
13.4

O fato de qualquer das PARTES ndo exigir, a qualquer tempo, o cumprimento de
qualquer obrigag6o da outra PARTE n6o ser6 interpretado como renIncia ou novagSo
de qualquer obrigagSo, tampouco dever6 afetar o direito de exigir o cumprimento das
demais obrigag6es aqui contidas.

13.5.

A aplicabilidade de qualquer item deste CONTRATO pode ser acordada entre as
PARTES durante a prestagSo dos SERVIQOS. No entanto, alterag6es, como o
acr6scimo de SERVIQOS, ocorrerSo, preferencialmente, mediante a celebragSo de
termo aditivo a este CONTRATO.

13.6.

A invalidaqSo ou nulidade, parcial ou total, de qualquer item deste CONTRATO nao
afetarA as demais, que permanecerio sempre v6lidas e eficazes at6 o cumprimento,
pelas PARTES, de todas as suas obrigag6es aqui previstas.

12. '7

Os direitos e obrigag6es previstos neste CONTRATO n5o poderSo ser cedidos ou
transferidos, no todo ou em parte, por qualquer das PARTES, sem o pr6vio
consentimento por escrito da outra PARTE.

13.8

As PARTES concordam que este CONTRATO 6 celebrado em car6ter n6o exclusivo,

estando as PARTES autorizadas a celebrar contratos da mesma natureza com
terceiros, a qualquer tempo, independentemente de qualquer comunicagdo d outra
PARTE.

13.9.

As PARTES elegem o foro da Segdo Judiciiiria de S5o Paulo, para

A
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controv6rsias decorrentes da execugdo deste CONTRATO, renunciando a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acordadas, as PARTES assinam este CONTRATO em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, para um so efeito, na presenga das 02 (duas) testemunhas a seguir identificadas,
para que se produzam todos os efeitos legais.
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