ODEON
INSTITUÍO
CONTRATO DE PRESTAçÁO DE SERVIÇOS
íCohttato ho Psa,r' 7Oy2O1E

OUADRO

I:

OUALIFICAÇÁO DA PARTE CONTRATANTE

OenominaÉo social: INSTITUTO ODEON
cNPJ (mat iz): 02.612.590/0001-39
Endêreço(matiz):Ruadoslrconlldentes,n'66T,2"Andar,bairroSavassi,BeloHorÉonte/MG,CEP3O.14G128
CNPJ (Íiliãl Rio de Janêiro): 02.612.590/0002-10
Ende.eço (Íilial Rio de Janeiro): Praçâ Mauá, n's 05 e í0, Rio de Janeiro / RJ, CEp 2.1.08í-240
CNPJ (filial São Paulo): 02.6í2.590/0004-81
Enderêço (Íilial São Paulo): PraÉ Remo6 de Azevedo, s/n, bairro Centro, Sáo Paulo / SP, CEp 01.037-01O

QUAORO 2: QUALIFICAçÀO DA PARTE CONTRAIADA
Razáo social (PJ): ÍECNOCLIMA INSÍALACAO E IrÂNUTENCAO OÊ AR CONBICIONAOo LTDA

CNPJ(PJ):08.2

.24210001-00

Ehdêreço complêto: Rua Banda. n'592 - bairro Jardim do Mar, cidadê Sáo Bemardo do Campo/SP - CEP: 09.75G460
Represêntante legal (PJ): Norfle: Rui Freire / Ednea do Prado Freire - CPF: 174.325.33&90 / 163.'140.62&02

QUADRO 3: OBJETO

SetviÇo: l\,lanutenÇáo e qualidâde do sistema de ar condicionado - TMSP e seus ahexos

DescriÉo dos Sêrviço§ (êm dêtâlhes): O serviço de mânutehÇáo e quâlidâde dos equipamento6 de ar oondiciohado serâ realizado no
Theatro Municlpal, PÍaça das Artes e Central Técnicã em sua totalidade, ou seja, êm todos os andares e extensôes.
A CONTRATIDA dêverà zelar pelo bom tuncionemento dos equipamêntos de ar condicionado, realizando periodioamente a6 6eguinte6
taÍefas:
- Assistência técnlcâ (sem a inclusáo dos valores de noyas peças / reposiçáo);
- menúênÉo preventiva,
- testes pe ódicos nos equipamentos;
- manutençâo corêüva;
- substituiÉo dê peças e equipamento6 (mãoiê.obra apenâ6, sêm â indusão do6 valorc6 de hova6 pêÉs);
- pfomo atendimento ao6 châmádos da CONTRATANTE;

-

prever e apresentar plano de manutençáo PMOC, conforme LEI í3.589 de &/01/20í8 e os padróes, valores, parámetros, normas e
procedimento6 nêces6ádo6 à garantja da boa quâlidadê do ar interior, ihclusive de tehperatura, umidãde, velocidâde, tâxa de renovação e
grau de pureza, sáo os regulamedados pela Resolução nÂ 9, de 16 de janeiro de 2003, da Agência Nacional de Vigilânda Sanitâria ANVIS^ e posteriores alteEçóe6, a66im como ã6 normâs témicas dâ ABNT - AsÊociaçáo Brasileira dê Normes Técnica§.

Para execúar as atividades de forma olena. deverá possuir minimamente em sua eouipe. as seouintes funcões.
- 02 (dois) mecâhacos de reÍrigeraçáo da6 11:00h às 23:00h, jomeda 12x36
- 0'1 (um) posto mecânico de refrigeraçáo da6 08:00h às 17:00h, jornâdâ de seguhdâ à sábado;
- 02 (dois) postos de auxiliar de mecánico de refÍigêraÇáo das 07:00h às 19:00h, jornada '1ã36
- técnico regi6kado no CREA - visitâÊ mehsais hehsal
- equipe adrcional para serviç06 extraordinários.

A CONÍRATADA deverá po66uir mâo de obra técnicâ ê qualincãdâ pâÉ â execuÉo doô serviços, uniÍormizada§, com equipamentos de
proteçáo (EPl's) e com equipamentos de comunicâÉo.

A

CONTRATADA arcará com queisquer oustos decorrehtes de6te contrato, taiÊ como ehcãrgo6, taibúoa. execuÉes trâbelhista6,

alimentaçáo e tran6porte de 6eus funcionário6 e 0úro6.

Fica expressamente estabelecido nào existir, por força deste contrato. qualquer relaÉo de emprego entre as partes, cabendo
exdusivamente à CoNTRATADA a responsabilidade pelo pagamenlo de qualquer dêspêsã, ônus e/ou encargo6 de haturêzâ tÍibúária,
trabalhista, securitária e previdenGiáriâ, bem colno decorrehtes de âcidentes de trabêlho relãtivos á sua equipe, fornecendo todos os
equipamentos necessários à preserveÉo de integridãde de seus empÍegados, c-lientes e terceiros.
A CONTRATADA dêverá subGtituir quâlquer tunciohá o, caso êejã solicitâdo pelâ CONTRATANTE em ati24r00h (únte e quatb
A CONÍRAÍADA deverà cumprlr com todos as obrigaçóes a ceitas mediarÍe oferla de proposta para o ledital do ato N' Ol/2ols
I
âprovada pela CONTRATANTE.

Núínero do

ío

\

clnvocaltírio, se fo, o caso: 01/2019

OUÂDRO 4: VIGÊNCIA

lhÍclo da prestaÉo de serviços: 01/M/2019
Término da prêstação dê sêrviços: 31/03f2020

A08
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QUAORo 5: PREÇO
ValoÍ lotal aco.dado: R$ 543-200.76 (quinhentos e quaÍenta e três mil e duzentos reais e aetenta e seis cer(avos)
Vêrclmênto (pârceias): Pagamento parcelado, até o í5" (décimo quinto) dia. Êendo 12 (doze) parcela6 Íxa6 e men6ei6 de R$ 45.266,73
(quarenta e canco mil, duzentos ê sessenta e seis reais e sêtenta e três cehtavos), mediarte emissão de nota Íscal detalhada e via dêpó§jto
bancário, coníorme os seguintes dados: Banco ltaú - Agência: 0067 - Conta Corrente: 707EG2.
Rêâlustê anual: Nâ au6ência de outro .íitério delinldo em ôomum acordo ehtre âô parte6, a cadâ periodo de
do presente codrato o preço sofeÍâ realusle §egundo IPCA, ou oúro Índice que o venha a sub§tituir.

í2 (doze)

mê6e6 de úgêhcia

OUADRo 6: oUTRAS coNDlÇÓES

Outrar condiçóe. ou obrigaçóê3: N/A
ODEON, entidadê qualmcada no ouADRo 1 (',CONTRATANTE"), e dê outro lado, a pessoe fisica ou lurÍdaca
('CONTRATADA'),
ê considêrendo que:
qualiícade no QUADRO 2

oe um lado, INSTITUTO

a)

b)

A CONTRATANrE cel.hou com o MunicÍpo de Sáo Paulo o Termo de colaboraçâo

n'

00112017

do chamamento
' decorente

público n" OO1/FTMSP2O17, por meio do qual as6umiu a ge6tão do Theatro Municipal de São Paulo e seus comdex6; a Praçâ das
artlsticoa
Artes e a CentralTécnicã de ProduÉes ArtÍsticas Chico Giacchien; o Cêntro de DocumentaÉo e MêmóÍia, ê c§ corpos
conespondentes ("PROJEÍO");
A propo6la comercial dã ooNÍRATADA é considerada um anêxo d6te conaato para todo6 06 fin6, indepehdêntemente de
as condiÇôe§ da
tÍan6criÉ0, píevalecendo, contudo, a§ di6po6içócs e dâusulas deate conlrato em c6o de diveÍgências com
propo6ta.

Resolvem eju6târ o pÍesente contrato, mediante dâusulas e c,oMiçóes quê segu'm'

CúUSULA

1.í.

1

-

OBJETO

A

CONTRATADA
comprcmetendo-se ainda a:

a)

obíga6ê a prestar 06 serviços autônomo6 e têmporárioG indicados no QUADRO 3, em prol do PRoJETO'
establecido pela

Preslar os serviÇos dentro da melhor tê$ica e pontualmentê, re6pêitando o cronograma de trabalhÔ
CoNTRATANTEeprionzahdoo§oompromi§scaqu.a6sumidos,6ujeitahdo.6etambémàscondiçõ6previstasnoQUAoRo6(se
Íor o câso).

b)

c)

no6 Íomato6,
6erviço6 em Íase de dê6envoMmento ou finalizado6 para anàli6ê e apÍovâçáo da CoNTRÀTANTE,
p,opo§la
inicial e as diretÍize§
com
a
de
acoÍdo
nâo
6ieja
aPíGenlado
o
tÍabalho
caso
solicitado§.
moldes, supoÍtG e Fazos
e subrnetê'16 novameme à
traçâdas, a exdu6ivo critério da CoNTRATANÍE, a CONTRATADA devêrá reelaborar os seNiços
apíovação da CONTRATANTE, re6peitando 06 praz6 aoordados'
ou oúÍa
caso o seMço prestado erwolva a cÍiaçáo de layouts, píojetos têcnico6 ou exedltivos, dêscÍitÚG técnicc dartas,
em e6pêtáculos ou em
do
seNiço
resultado
do
usuÍruir
poê6a
tar
ou
êxec
que
parâ
a
CoNTRATANTE
documentaÉo nece66ária
nêce§sária defnida pela
certa, e CoNTRATADA deveÍá sukneter a veEáo final des§a docümehtâÉo oom a antêcedência

subíneter

6

data

d)

CONTRATANTÉ, ou no píazo expressamente ecordado entre a§ paÍtes'
pÍe6erúe coÍltrato, portando a6 licençâs
Rê6pêitar intêgÉlmehte a legi§lãçáo quê se aplicar à execuçáo do obieto do

ot

gáónes' a6

.ns.íiÉ6e6regist.osnecêssáriGp.lÍaêxeÍceíasre§peciivasatiüdadesprofissionaiô.peranteo§oÍoáospdvado6Ôudaquâhdo
dê R6pon6aulidadê Téonice
admihistreçáo púuica dirêta ou indireta, fêderal, e6tedual ou muhicipal, obtêndo a6 Anotâçóes

devidas

e

obêdecendo

à5 noma€ emahada6 pelas autoridades compêtenteG, inolusive normas trabalhiStas norm6

exdu§ivdmeíÍe por quaisquer
regulamentradoÍas do Mini§téno do Írabâlho e noÍmas de segurança do trabalho, responsabilizando-'se
ônuE dêcdÍêntês da ihob6ervância dcáta di6po6iÉo.

e)Re6pêitaredmp.il,quandoforooaso,06documeÍrtoBintemGdaCoNTRATANTEedcequipâmentoGpoídageril6,indusive
e6pa9o§'
os que eatabelecem regÉs para compra§ e oontÍataçte€ e normas de uso do§

cúUSULA 2-VIGÊNCIA É PRAZOS
previ6t6 nc6tê in6trumento
Eôte contaato ügoaará até o enceramento dã6 obíigâçóê6 e direío6
poderá' cor{udo, remânejar
4.
A
CONTRAÍANTE
período e nos pÍaz6 indicâdG nos OUADROS 3 e

2.í-

oÊ

ad

que lhe seja impúada quâlqueÍ pênaliladê ê 6em que rehuneraçáo adicional' d6de quê â CONTRAT

seMços 6eí Pre6tad;qelo

de execuÉo das

atMdad6, sàn

esteja dê acordo com as hÔvas

data6.
qu
hus e sem a hecessidade dê
A CONÍRAÍANTE podêrá resilir {rescihdir sem motivaÉo) unilateralmente esle conlrato sem
dos serviços,
a
iniciada
ênüo de aúso Prévio, se o fzer antes do eíêtivo ihício da paeôtaçào dos selviço6, ou, dêpois de
ônus ou
conlrato, s
ede
imedidâmedte
ÍesiliÍ
também
enüo de aüso pr€^/io com 08 (oito) dias de antecêdência. PodeÍá a CONTRAÍANTE
de Sáo
e o Mun
CONTRATANTE
a
ehtre
cêlebrádo
Íciô
deste
contrato.
no
in
reÍerido
multa, cá6o haja êxtinção do Termo de ColâboraÉo

2.2.

Paulo.

,qLE

2
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2.3.

As dispo6iÇôes relativas a direitog autorais e da pêÍsonalidadê, ae for o câso, peísistem definitivamcnte, mesmo após a ügência do

contralo.
A6 par.te6 a6oÍdâm que e6te cohtráto será Imedaatamêntê 6u6penso, com perãli6açáo completa e temporána dê 6êus eÍeitos, sêm ônus
para a CONTRATANTE, na eventualidade de, por qualque. râzão, 6ereh Uoqueados ou ôu6pen§os oB reculso6 de natureza púdicâ quê
Ínanciam o PROJEÍO. Cessando a su6pensáo dos recul§os, cessarâ a suspensão do píesente contÍato, sem quaisquer multas, coreçóes ou
penalidades para e6 Fârles, 6endo eutomaticamente prorrogada a vigência de6te contrâto pelo tempo em que Ícou suspehso

2.4.

CúUSULA

3

-PREçO E FORMA DE PAGAÍIIENTO

peta execxrÉo d6te 6ontrío, a ooNTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor lotal bruto e fixo Gtabelecido no ouADRo 5.
na sede da
mediante traníerênciâ bancárie paIa coÍ a de exdusúa titularilde da CONTRATADA ou cheque nominal a ser entreguê
seráo
aroadG
quadro.
6
triuÍ6
Todo6
naquele
indicado
CoNTRATANTE, apó6 a emis6áo do competcnte documento l16câ1, no vencimênto
os
descontado6
seráo
que
dáu§ula
esta
aata
brutos
de
vâlor6
oos
em
vigor.
pela paítê dcfinida como contribuinte pêla legislaÉo tdbúáÍia

3..1.

iribúG

3.2.

pagâdora'
municipeis, estâduaÉ e Íêderais qu. porvchtura devam' por Íorçâ de lêi, Êer retido6 ne Íonte

(cinco) dias úteis eo vencimento',
A CONTRATADA enviará à CONÍRATÂNTE oS docümento6 fiScais com antecedênciã mlnima de 05
in6truç6e6 dâ CoNTRATAITÊ
íigcaiÊ
conÍorme
do6
documêntoÊ
de
emissão
prdzo. A impcsitilidede
por

igual
6ob pcna de elê 6er píonogado
e reíetindo exatamêÍtc o otieto deste contrato implicará §ua re3cisáo por ol]lpa da CoNTRAÍADA

que náo excedâm a 05 (cinco) dia6 úei6
Evêfltuaia atÍa6o§ no pagamento dê quahuêr importância pela CoNTRATANTE, dê6dê
juro6
é/ou correçáo monelár'a e/ou quai§quer
dê
a
incidência
implicarão
náo
cofltado§ da data oÍiginalmente p.evtsta para seu vêncimento,
ônuÊ ou pêhalidâd6.

3.3.

3-4.

encaÍgos tÍâbalhistas'
Os pÍeços sâo inalteráveis e incluem lodo6 os qJsto3, direto§ e indiíetos, materiais, equipamentos,

pêla côê§áo dos dirêit6 e pêlâ execuÉo dos
preüdenciários, fscais, civi6 e comercieE da CONTRATADA, e con6tituem a únice remuneraÉo
títu1o6'
quaisquerde66e6
a
coNÍRAÍANTE
6erviçG corúrãtãdoE, nada mai6 6endo devido Pela

3.5.opagameltoGtipuladone6tadáU§UlaÊeráfeitopelaCoNTRATANTEdirêtamehteàooNTRATADA,cabêndoaestarepassarà6Ua
que eveÍÍtuelmentê lhe competir'
equipe, incluindo o INTERVENIENÍE, se for o ca6o, a parcela de remuneraÉo

3.6.con6iderandoqueapre6taçàode6êNiço6olaacordadaÊerácusteadapormeiodorêcxlÊo6púuicoGünculado6aumdanode pdo
poderá ser po§tergado atê a data da liberaÉo de tais recurso§
trabalho, a 6SNTRATADA concorda que o vencimento da remuneraçào
para
gravame
a CONTRATANTE
órgáo/enüdâde compêtênte, 6em qualquer ónu§ ediciohalou
.c. do Ato convocatório 012019, no pÍazo de ãtê 45
A CoNTRATADA deveÉ oÍereo€í, de acoÍdo com a CLAUSULA 10' ltem
no montante de 5% (cinco por oênto) dê seu valor
(quârcnta ê cinco) dia6 corÍidG eÉ6 a esEinatura deôte oontrato, garentia de sua êxc.!Çáo

3.7.

global, válida por pêlo meno6 03 (tre§) mese6 apó6

o

término da vtgência do contlato'

g.T.l.EmcasodcalteraçáonoprazodevigênciâoUnovaloldocoírtlato,aooNTRATADAdeveráaprGêntarcomdementode

com o§ requisit6 desta cláu§ula'
garantia para que o percêntual garantido e o pÉzo da garantiã pemaneçam de âcordo

ou lÍanÇa banoána- A CONTRAÍADA
As modalidade6 dc gaÍantia aceita§ 6eráo câuÉo em dinheiro, 6rgulo{âÍãntia,
que o valoÍtotalsome' pelo menos' 5% (cinco por cento) do
poderâ oÍeÍecer garanta comploeta por mais de uma modalidade' dcsdc

3.7.2.

valortotaldoconreto,equeoconiuntodasgarantia6re6guâldeaCoNTRATANÍEdetÔdoso§risco6e6peoificâd6ne§le
in6trumênto.

3.7.3.

pagâmento de:
A garahtie oíereôba deverá assegurar à CONTRATANÍE o

a.PrejulzoscausadosàGoNTRATANÍEouaterceiro§emdeoorrênciadaexecuçâooUinexecuçáo,pôrcialoutotal,do
contato;

b.
c.

Multas Previstas no contrato;
Obrigaçôes trabalhistas' prêvidcnciârias e/ou tsibl''ltáriaB da CONTRATADA'

3.T.4.ACoNTRATANTEanaliEaráaadequaçáoda(s)garanüa(s)apreseitâda(s),podendo

de
qualquêr gerânüa, sempre quê êntender quê náo 6irva(m) Para resguerdar e CoNTRATANÍE
garantidoG, nG termoô deste instrumênto.

t

total ou paícialmente
os os ti6cos que devem 6el

ã tÍtúlo de cauÉo, 5%
a CONTRATANTÊ
Até a ápreEentaçáo dâ(6) gâra ntia(6) edabelecida(s) ne6te in6lrumento.
os após apresentaÉo
valorês
os
dêvolvendo
(cinoo por o€nto) do valor dê cada nota fiscâ I e/ou Íatura devida à CONTRATADA
To. desde que
C
do
da
vigência
do
têrmino
(kês)
meses
de gararfiia(s) adequeda(s) ou depois de decoÍÍido o prazo de 03
de loda6 a6
ento
que a CoNTRATADA comprovê o adim
ne6tê último ca6o. háo tehha ocoíido qualquer do6 ri6c6 garantidoG, e
do CoNÍRATO'
ob.igaçóes trabalhistes, previdendâÍa§ e tributárias decorentes da execuÉo

3.7.5.

AdB

3

\,/
3.7.6.
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Caso a CONTRATADA náo comp.ove o adimdemento integral de obrigaçóes trabalhistas, pÍevidenciáíes

e

tÍibutárias no

pÍazo acima reíeíido, o valoí retido e/ou a(s) garantia{s) 3!Íáo levantadoG p€lã CONTRATANTE como forma de rcalizâr o
adimplêmento direto de§€as obnÉaçôe6.

3.7.?.

A(s) garântia(6) apre6entade(§) náo limita(m) â responÊahlidade da CôNTRATADA em ca6o de qualquer doÊ riÊco6

garantido6 ou de everÍuai6 indenizaçóe6 e/ou perdas e dano6 Buperãrem o valor garantido.

A CONTRATANTE poderá erigir Êêguro comdemêntâr 'seguro Respon6âbilidade Civil PrestaÉo dê SeMços em Loce6
de Terceúos', sempre que entender quê o risco potencial de dano o justifique, que não se cohÍundirá com, nem exrmirá a
CONÍRATADAde apresentar a gaíarúia de execuçáo do contrato, nos termc desla dáusula.

3.7.8.

CúUSULÁ 4- DIREÍTOS AUTORAIS

E DIREIÍOS DA PERSONALIDADE

poderá Íazer o u6o
Caso e§te contrato envova a cÍiaçáo dê ob.a6 e/ou conteudo Írotegilo6 por direito6 autorai6, a CONTRATANTE
deÍinitiva,
exclu§iva.
total,
pre3ente,
â
cessáo
por
do
meio
náureza.
opêrando-§e,
sêgundo
sua
e$sencial para o qual eleE forâm cÍiados,
seUE
a
ooNTRATADÀ
âlcânçahdo
pâtrimoniais
à
CoNTRATANTE,
eúoraaa
direito6
doÊ
re6pectiv6
ê
inetratávêl
irÍevogàvel
universal,
e
o
Bra§l
que
abarcahdo
6er
íelto.
tenha
herdeiro6 e Ê!ce6soÍê6, Bem limitaÉo temporal ou tenioaial e 6em que qualquer novo Pagamento

4.1.

ouuos pêÍses. lnduer+§e na pesente cessâo os direitos de fíxar

e

reproduzir

o êspetâq]lo, promover e divulgar o PRoJEÍO,

a

meio6 e mÍdia6, bem como 06
CONTRATANTE, 06 ó19á06 púHico6 envolvadoG ê o6 finanoiedores, patrocinadoreô e apoaado.ê6, em todo6 oa
ou ceder quaisquêÍ desses
licênciar
podehdo
a
CONTRATANTE
para
novas
obrâs.
usos
e
novG
ê
cohteúdo
tãis
obras
de editar e adaptar

direitos a terceiros, de Íorma gratuita ou onerosa.
do pr6ente
A CONTRATADA re§ponsaultza6e pela originalidade de todaÊ as ob.a§ intelecluab a serem produzidas .m deconência
0Ú6'
referidas
com
as
ênvolvidos
dG
aúorcs
pela
totaladade
dâ
lêpl6entãÉo
conrato e

4.2.

envofuido na
A imagem, voz e opiniáo da CoNTRATADA e sua equipê, e de todo e qualquer profissional associado à CoNTRATADA
previ§to6
cláu6ula.
ne§ta
para
he
ebrangência
06
fin6
e
exedJÉo dêÊte contrato poderáo Eêl regiEtrado6 e utilizadoB

4.3.

cúusuLA s- ExÍlNçÃo Do coNTRATo

E EFEtros Do

DEscullPRlirENTo

part6 e a qualquertempo, de dêno direito,
É§te contrato poderá ser r6ofuido {re§cisào com motivaÉo) por justa cause por uma das
à outra partc, nG seguintE§ cas6l (i) por
comunioado
judicial
mediarte
simPles
ou
extraiudicial,
independentemeÍ(c de quahuer íormalidadê
quaMo Íor o ca6o; ('i) Íorça maior e ca6o
razóe6 de segurahçã do PROJETO. de 6eua equipamento6, depehdência6, bên§ Gllturais e acê o,
Íicar aquém da expectáiva da
pela
prGtado
ooNTRAÍADA
foÍtuito; (iii) se a qualidede têcfli.a do material pÍoduzido ou do seíviço
por qualquer da6 pârt6; (v)
dê6te
ooritrato
(iv)
caÊo
dê
dcÊcumprimênto
em
CONTRATANTE, de acordo com padróe6 razoávei6 de mercâdo,
pade6; (ú) 6e houver a prát'ca de
qualquêr
daô
judidal
de
ou
ext
ajudiclal
judacial,
ou
llquidaçáo
di6soluçáo
em oa6o d. falênoa, recuperaÉo
(üi) se oconer qualquer oúro
ato§, pela ooNTRATADÀ que tmponem em de6oÍédito ou ris6o à imagem e reBnaÉo da CoNTRAÍANTEi

5.1.

motivo

judifcadú de r.6oluçáo, preüÊto êm lei.
â envidar seus
Ocorendo forga maior ou caso fortuito, coníorme definidos pêlâ lei brasileira, a§ pârtcs oomprometem6ê
po6sibilitar o
para
poÊ6ívêi6
meic
mãiorês esíorços para manimizar e/ou suprimir 06 danos daldeconent6, u6ando de todo6 o§
poderão
oÉar' em
part6
preústo
'ds
cumpdmento deste contrato, aindâ que de forma paroial e além do termo final originalmentc
cm
perduíâr
o
evento
que
paazo
guspendq
pelo
sua
execuçáo
poÍ
comum acordo. por náo resctndir o pregente contrato, mas
que6táo,devêndoaexecuçáo6errêtomãdatâologoencêrado606eÍeitoôdêtalêvento,6ea6§imqui6eremaapâí1e6

5.í.1.

S.2.

A6

pad6

obrigarn-Ge ao integral e

previda,
Íel cumpÍimênto do di6po6to ne8te contrato. O náo cumprimento de quehuer ot,IigaÉo aqui

tal comun'oâÉo' eh6êjaÉ' além da devoluçáo
a paair do rêcebimehto de oomunicaÉo e6críta a ê66c recpêito, dentro do praz o â66inaledo em
no valor de 10oÁ (dez por oento) do
náo
compensatoíia
pagãmeÍio
muha
de
(se
o
for
o
caso),
da impoúância relatúa à obdgaÉo não dJmp.ida
independentêmênte da apureÇáo e pagamênto
valor total de6te contato, bem como a pGsibilicade de rêscisáo de pleno dircato de6te ooÍÍrato,
neBla dáusule devêrâo ser comgijo§ pelo
de êventuaiG pêrdas e dahos que ultEpassarem o valor da lnuha. Todos oG veloles mêncaohados
jur6legais
de 1% (um por cento) ao mÊ5'
píovidos
dG
pro
die,
e
rata
lGp-M da FGV, ou outro que lhe venha a subtituir, no cÍiténo
lndice

5.2.1.4p4Ítequedercausaaod6cumpíimentoháo,aràjusaopagamertorelativoàó'igaçáonáocump.idaou
Em

cã8o
reoetidos em raáo desla obrigaçáo
insatisfatoriamcnte cumpíida, devendo inclusÚe devolver o3 valor6 eventualmente iâ
pre6tado6 áé a
serviço6
ao6
coreBpondênté
valor
do
t*oporcionâl
de reôci6áo, a ooNTRATAOA fará ju6 6omêntê ao rêcêbimento
à ces§áo, lic€nciamento, ta*Íerênoia e aüor2açáo
data da rescisào do conrato, prma;ecendo em vigor âs disposiÇóe. rêíerenl*
de direito§ ev€ntuelmehtê Preü§ta6 neatc

in§trumênto

\

\

inteoÍal das
exrgrr
Caso a CONTRATADA Se negue a dJmúr as dispo§içóG deste clntÍato, poderá â CoNTRATANTE
\mpÍimentoexpeh6a6 da
obrigag6e6 a6§umida6, através de exêdÉo êBpêclÍce da obrllaçáo dêvida' ou'
do pagameà(o de perdas e dâno8
CoNÍRATADA, têrceirG paÍa prêstar a reíerida obrigaçáo. Es§a oor{rãtaÉo náo exime a CoNTRATADA
eventualmente soíÍido6 pela

5.3.

"

CONTRATANÍE.
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6.1.

O INTERVENIENTE, se houver, frma o píe§er{e instrumento para os Íins de dedarar exprcssamente que anui com a totelidade dos
termos aqui avençãdos, obrigandose, por coírsêguirÍe, a cumprir intêgralmente com as obíigaçóes âqui acordades e a respondeí
6olidariâmente com a6 obrigaçôe6 aE§umklaa p.la CoNTRATADÀ

Ficâ exp.eâ6âmente estabelecido náo existir, por íoÍçâ deste cohtrato, quatquer relaÉo de elnprêgo enttê as pârte6, cabêndo
exduôivamente à CONTRATADA a responEabilidade pelo pâgamorio de qualquer de6peêa, ônu§ e/ou encargos dê natureza tÍibutária.
trabalhiía, securitária e previdenciáÍia, bem como deoorente6 de acidentes de trabalho relativos à sua equipe, Íomecendo todos os
equipamento6 necê6ôário6 à pr6êíYaçáo da intcgridade de 6eu6 empregadoG, diêr{êB ê tercêiros.

6.2.

Caso seja êxigida da CONTRATANÍE qualquer ampoítânciâ de natureza trihjtáÍia, trabalhis{a, securitáÍia ou pra,/idenoiáriâ
dâ
de respon6aulidade da ooNTRATADA, ob.iga-6e e6ta última a erüdar 06 6.u6 melhorc6 e6í0rç06 pâra exduir a ooNTRATANTE
qualquer valor a s.r
lide. bem como lhe ressarcir qualquer valor eventualmente d6pendido, podêhdo a CONTRATANTÊ descontar
re§sarcilo dG pâgamentoa decoÍente§ d61e coÍtrato.

6.2.1.

a notifcâçáo para se defender em processo judicial de terceaÍ6, de quelquer natureza, inclusive dê contratado ou
a CoNTRÂTANTE Íará o câlclrlo d6 dirêitoô plêiteado6 e, epó6 cientilicar a CoNTRATADA. íeterá o
CoNTRATADÀ
ex-contretado da
cauÉo será resitituÍda
valor como 6auçáo dê êventual condenaÉo, deduzindo-o de importâncjãG deúda6 à CONTRAÍADÀ A

6,3.

RecetÍda

correspondentê
demonstrada a inexislência de
à CoNTRATADA §omente âÉs comprovaçáo de acerto defníivo entÍe a CONTRAÍAOA e o tcrceiro litigar(e, e
quahuer ri6co para a CONTRATANTE.
por escrito, por meio de carta protocolada ou
Todas as notificaÉes, aMs6 ou comunicaÉê6 reletivos a e§tê coÍiaeto serâo enviados
rcoeumênto, ac enderêçoô constahte6 do
dê
comprcvaÉo
com aü6o de rêcebimento, ou, ainda, por meio de oonê6pondênoa eletlônica com
por esorito por uma das part6 à
previamente
que
ser
comunicildo
venha
a
pâra
qualquer
endereço
outÍo
ouAoRo e do QUADRO 2 ou

6.4.

I

outÍa.
e rârda execução do cortrato,
A CONTRATADA deverá ÍomeceÍ à CoNTRATANTE os documentos e inÍormaçóes necêSsário§ à boa
que
e6 ve2e6, dentro doa plazo§
íaça
lhe
ou
oúro
govemamenlal
qualquêí
olgáo
com o antuito de 6ati6íâzer 6 exigêhda6 .xtraiudiciãis de
de6te oorÍrato, mêdiahte solicitaçáo da6
legai6 ou daqueles fxad6 pelos crtados órgáos, mê§mo apó6 enceFado o prazo dê villência
eúondedes e/ou da CONTRATANTE.

6.5.

a este oofitrato'

Íelativos
6.6. A CONTRATADA foe obrigada a concedêr liwe acêSSO ao6 sêus dooumento§ e rêgi§trG contábeis que 6ejam
intemo e extemo
de
comrole
ê
d6
órgáos
do
PROJEÍO
ou
financiadoras
púdacas
incentivadoras
para c seMdore§ do6 ór9ão§ e enüdadE
da êntidade, mediantê solicitaçáo das âutoridade6 e/ou da CONÍRAÍÂNTE'

6.T.AooNTRATADAresponderáobjetÚaeexdu§ivâmêntepêleBpêrdasedeno6câUsado§àooNTRATANÍEe/ouâterceilosêhvoMdos
deste contrato pela CoNTRATADA' bem como
de qualquer Íorma com o PROJETO e quê rGultarem, direta ê/ou ildirêtamente, da execuÉo
ás decoÍrentes de dolo ou ctrlpa de seus empÍegados,

sócic e/ou píepostos'

6.3.Quahueratodeto|erãnoaouomissáodequai§querdaspaíte§nãoimportaráemnovaÉo'renúnciaoUmodmcaÉodopacluâdo, por
ora paáuados somente seÍá válida se formalizadâ
constituindo merô liberalidade de quêm o píaticou, a ÍenÚncia a quahuer dos direitc

prejudicará a validade e a êfcáÇia das demais ou do próprio
€scrito, e a nulidade ou invalklade oe qualquer das dáusulas deste contrato náo
conlralo.
no todo ou em paÍle' 6alvo mediãnte piávia ê
A CONÍRATADA nãO poderá ocdêr oU tran6íerir o pre§ente contÉlo nem Gubconlratar,
do6 serviç6, a CoNTRATADA seÍá solidariamênte í6pon5ávd
expres§a aúoíüaÉo da CoNTRATANTE. Na hiÉt6e de Subcontataçào
de§t6 6erviÇos.
peios seMÇoe pretados pêle 6ubcontr.tade e por quaisquêr conÊêquêflcias adündas dâ realização

6.3.

6-10.

por si, seus herdeÍos e/ou sucessores e nào poderá
Este contrdo é llÍmado em caráter irÍetratável e irÍevogável, obrEando as partes

por emba6 es parte6'
ser alterado, modiÍcâdo, mudado, exceto por novo instrumenlo ê6cÍlto ê esGihado

para f rmar o presente oontrato e c1'lmprir iÍitegralmeÍlte
As paÍtes garantem e declaram, n!6tê âto, pqgsuir plênos poderG e aÚoridade
os term6 preürÊto6 nestê dooumento

6..1í.

dâ
maas ãbsoluto sigilo quaiEquer dados ou
À3 pârte§ obrigallFsê a mameÍ eft caÉter de estrita confdeícialidade e no
'nÍormaçóes
râzào da
em
confiado6
ôet
que
a
lhê
venham
ou
conhecimênto
têr
aoe66o,
outra, a que quehuer de seu6 funcaonárioB e/ou prepo6to6 venha a
úllizaí ou dar conhedmeÍrlo_ em hipôtese algume' a
c€lebíaÉo e exeqlÉo deste conlrato, compíometêndo-êe, igualmente, â náo revelar,
oU
empacgados eiou prêpo6t+ íaçã U6o indevido de6§es dadoÊ
tercêiro6, bêm como e náo permÍtir quc hênhum dê 6eus rêpÍesentente6 legaiÊ,

6.12.

inÍornaÉe6.

\

\

prêviEtas na legi6laÉo br+ira, dentrê elas o Código Penal
As paÉês dêdaram cohhecer a6 ho.mas de prevenção à conupçáo
(Lêi
(Lêi n' E.429/1992), a Lei do§ Cn\s de^Lavagem de Dinheiro
Brasileiro (Decreto-Lei n. 2.846/1S40), a Lêi de lmprobrdade Mminastrativa
e
4202015)'
n'
8
(Lei
n"
Anticorrupçáo
Lei
n. 9.6'13/1998), a Lêi de Defesa da conoorrência (Lei n' 12.52912011), a
.1-21846/20\::ecreto
ê
c*:l-16]-*^:T
controiàdas
pot
o poi
6.us re6pcdtvo6 regulamenlG, comprometêMo-se â (iJmpri'la6 Ílclmêntê'
"ubtidiária6' oolabofadore§,
"u""tuncbnàic,
"'êxecutivo§,
e
diretore§),
do
oonselho
(induindo
membroê
por §eus sôoi6, a;ministradore§
1^.Y-"liIT:

6.13.

subcontsatadc'pÍoctjladore§equalqueroúrorepíeseante,exigindo.ainda,sêUoumFimcntoportcÍceiro6poreEzenrualmee
contraredos, quarüo for o

ca6o.

{ dÀ

L_

_
5

ODEON
tNsÍrÍuÍo
Fica eleito o foro da comarca da cidade de Sào Paulo - SP paÍa dirimir quaisqueí dúvidas ou quÉtóe§
expreB6a rehún(Ia dâ6 pafte6 de quahuer outro, por mâiô p.ivile!iado que 6eja.

6.14.

deconent6 deste conlrãto, com

E, por estarem as6im justõ e contrâtâdas, as partes assiham êsle conlràto ern 02 (duas) vias de igualtêor e Íorma, nã pre6ençá de 02 (dues)
testgmunha6,

S ão Paulo, 01 de abrilde 20'19.
CarlosAnlônro

Siiva
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