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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
lcontíato n" Pser/ 96ô2o1sl

OUADRO 1: QUALIFICAÇÀO DA PARTE CONTRATANTE

Oenomin.çâo social: INSnTUTO ODEoN
CNPJ (matÍiz): 02.6í2.590/0001-39

Enderoço(matriz):Ruadoslnconfdentes,n'867,2"Andar,baiÍroSavassi,BeloHorizonte/MG.CEP30.140-128
CNPJ (lllial Rio do Janoito): 02.612.590/0002-10
Endo.oço (flial Ri,o dê Janqiío): Praçâ Mauá, n"s 05 e 10, Rio de Janeiro / RJ, CEP 21 041-2/t0
CNPJ (fillal São Paulo): 02.6í2.590/0004{1
EndeEço (filial São Paulo): PÍaça Ramos de Azevedo, gn, baino Cêntro, São Paulo / SP. CEP 01.037{10

OUADRO 2: OUALIFICAÇÂO DA PARTE CONTRATADA

Raão 3ocial (PJ): TRIO EVENTOS E ASSESSORIA LÍDA
CNPJ (PJ): 26.73s.098/0001-1 9
Endereço comploto: Rua Vereda do Paraiso, n. í04 (fundos) - baano ltâim Paulista, cidade São Paulo/SP - CEP: 0& 110-300
njpre.Àtano feg"f (pJ): [omê: Femando Henrique Batista de Oliveira I Mailson Soares Rodrigues - cPF: 363.085.418'12

/

37 4.923.7 1A-29

QUADRO 3: OBJEÍO

Serviço: OÍêntadores de Público TMSP

orjo objeto é o seúço de
D6crição dos SoÍviços (gm dêtâlhss): Após seí declarada vencedora do A
disponibilizar indicadorês
CONTRAÍAOA
a
e
devêÍá
anexos
ruSP
e
sêus
oaientadores de fluxo ê acesso dos frequeotadoíes do

profissionais

o

Para

atendimento adequado júntamenle

com

um

SupeNisoÍ/lider

de

equipe

uniformizada treinada'
A CONTRAÍADA deveíá possuir equipe em quanlidâde suÍicieÍÍe pa.a supnÍ as necessidades da CoNTRATANTE,
compo§ta pol:
com apaÍelhos de coÍnunicaÉo, laÍltema e 0úÍ6, coríoííne necessidade, Além di§so, a equipe deve se'
impreústos e
solucionar
capaz
de
as
atiúdades.
e
acompanhar
da
equipe
poí
o
Íestante
orientar
a) 01 (;m) líder poÍ evenio: responsável

pela
CONTRATANTE
funcionáíio indicado
com
direto
contato
maíter
pela
CONTRATANÍE'
quantidade
solicitada
§e)(os:
ambos os
Oíêntadoíes de
b)
inglês
evento: profissional fluente em
(dois) oíientadores t$língues por
02
ci
libras
de
intérprete
profissional
poí
evêntoi
(um) orientadoÍ libras
Of
Oi

teíceiro' férias'

responsabilidade po. sua equipe, indusive nos quesitos de pagamenlo salaíal, décimo
equipamentos necÉsârios pâra a íunÉo Ànda'
transporre, alimentação, eÍrca.gos sociais e tíabalhistas e despesas como uniforme e
de prestaÉo de seÍviço, parâ confeÍéncia de
Irequêocia
de
indivirual
junto
fiscais
relatório
notas
com
mensalmente
dewrá encaminhar

A CONÍRAÍADA possui total

pago§

seíem

a

mensais

váloíes

pêla

CONTRAÍANÍE'

a agenda do TMSP para a CONÍRATADA já com a preúsào de quanlidade de
dos mesmo§. Em caso de alte.aÉo de quanlidade de oíientadores deve ser
e
saida
orientadores, bem como horário de entrada
CONTRATADA'
pata

A

CONTRATANTE deverá ÍormalÉar mensalmenle

formalizado com

48

(quaÍenta e

oito) hoías de

antecedênca

a

necessáías para o alendimento coÍn excslência TMSP
A CONÍRATANÍE será responsável por alinhar com a CoNTRATADA inÍormações
funcionáÍios, a CoNTRATANÍE deveÍá foÍmalizaÍ O
troca
de
de
e para tanto poderá e deveíâ solicitar reuniÕe§- Havendo íEcessiiade
jr§tificativa.
é responsabilidade da CoNTR'ATANTE coníeíir
Além
disso,
con
antecedêncja
iíah
noras)
de
(quarenta e <lto
pedido em até

relatóíodeí'equênciadeprestaÉodeServiçoindividuai§pororientadores'queserâoaprc$}ntado§pelaCoNTRATADAPrazos acord.dos de onbaga (ss for o cago): Conformê agenda TMSP
Númgro do ato coílvocatoriq so ÍoÍ o câsol 11.20'19

QUADRO

!T:

VIGÉNCIA

lnicio da p.estaÉo dê serviços: 01/10/2019
TóÍmino da prostação do sêrviços: 29/09/202'1
QUADRO 5: PREÇO

valoros
Orientador
Odenlado.
lntérprete

de

público
Billngue
libras

de

básico
06

-06

ataixo:

cot|forme
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- 06

(§eis)

(seis) horas
(sei6) horas

horas = R$ 125,00 (cento e únte
= RS 145,00 (cenlo e quarenta
= R§ 145,00 (cênto e quarenta

e
e
e
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lntérprete
Valor

de
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libras
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horâ

08 (oito) horas
(oilo) horas
06 (seas) horas
50%

exlra

(cinquenta

R$ 142,00 (cento
R$ 165,00 (cênto
R$ í65,00 (cento
poÍ

e

e
e

do

cenlo)
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quaÍenta e
sesseôta e
sessenla e

valor

dois
cinco
cinco

reais)
íeais)
reais)

especificado

acima.

PoÍlânto o valor total do contrato será vâriável, üsto que o número de oaientadores e eventos não podem sêr taxados e o seíviço. poí
sua
vez sêrá sob demanda.

Com finalidade de pagamento, a CONTRATADA deveÍá elaboraÍ um relatóÍio de serviço paÍa cada evento realizado, conleÍdo quantia
a
de
orientadorcs. nome de cada um deles mm horário de entrada e salda e enüar para a CONTRATANTE preüamente para
conferência real.
Juntamente com a nola fscal aleslada dêverá ser ane)Gdo cada relatório coníeíido e o valoÍ total de!,/e sêr respedivo
à píestação mensal;

vôncimento (parceh§): Fatuiamento mensal após o úlümo serviço realizado no mês juntamente com relatóÍio dos
serviços píestados e
boleto bancário ou depósito apó§ 15 (quinze) dias.

OUADRO 6: OUTRAS CONDTÇÕES

Out

as condiçô6s ou

obÍigaçôes: Contalo

da

femando@tÍioevenlosassessoía.com.bÍ

CONTRÂÍADA: Femando Batista

I 11. 417143fi / 11. 96469-1498 /

Atnbuiçôes do orientâdoc po§suir conhecirnento pÍéüo dos espêtáculos induindo
tempo de duração, possüí conhêcinrerúo dâs esttuturas
oo lM§P' recepoonar com a ex@lêncaa ÍMSP, preslaÍ esclaíecimentos e aÍíoímaçôes, realizar leiluras
de ingfesso, @nfeaií a meia
entrada. direcionaÍ o pÚblico confoíme assento adquirido, abordar o público em
caso de Íotos e flmagens não auloúadas, e quaisquer
atividades pertinentes definidas peta CONTRATANTE;

A CONTRATADA deverá preslar o seNiço sempíe que solictados pela CoNTRAÍANTE,
nâo poderdo se fuíar a prestar tais alendimentos.
A solicitaÉo devê ser realizada com 72h (sêtenta e duas ho[as) de antecedência indicando
a daia do ê\,/ento, tema. a quantia de
orientadores (mão{e-obra), o trare a ser utilizado, o tipo de serviço e o loc€t da recepçáo.
Haverá solicitações
anrêcedência de 24h (ünte e quatro hoÍas) porém referenie à quanruaÀ pequena
de

máoie-ou.,,

*

emergenciais com

""*

ur*úànrt;

A CoNTRATADA deverá possuir e)QeÍiência no receptivo de público. acoínpanhamento
de pessoas aos seus asser{os, pÍoatwidade na
re§oluçáo de conflilos coníerêlcia sobÍê eslado dos respedivos sêNiços
e manúenÉo de cada ândar, conÍeÉncia de meia entrada,
receplivo
de deíidentes Íisicos ê f,essoas com pouca mobilidade:

Aprêsentar á CoNTRATANTE, quando for o caso, a .elação nominal dos
empregados que trabalharam nas dependências do rMSp e s€us
anexos paÍa a execuÉo do serviço A contíataÉo da eqúpe deveÉ
estar eín c!rcooância coÍn a legislaÉo peílinente, Bpêcialmêôte a
tíabalhista Também deverá resgonsabilizar-se po, todas as obÍíg4ôes tÍâbalhislas,
socjais, previrenciárias, tíibdáÍias e as demais
p'eüstas na legislaÉo especlfcâ de seus dietores, açntes,
funciúários, empregaoos, conlratados. colaboradoÍes, píepostos, auÍriares,
pre§tado'e§ de se'viço ou quaisquer outros profssionais
ünqJlados à coNrÀATADA, seÍúo ceÍto q,.
não transbíe
responsabilidade à Contratantei
"r"

i*ái.[cíJ"

Pagar os sâlários de seus empregados, bem como Íe@lher, no pmzo
legal, os encaÍgos socia,s deüdos, exibindo, sempre que solacrtado,
as
comprovaçôes respec{ivas :

Manle'' durànte todo o período de vigência do contrato, lodas as
condições de habilitaçâo e qualificação que peÍmíiram sua contEtação,
iodusive quanto à qualificaÉo
econômicefnanceara e, sobÍetudo, à reguiarüaoe fscat;

cabe à empíesa proponente garantir todos os direitos trabalhistas dos píestadores
de seMços que cotocarem â disposiÉo do INSTITUTo
sem que a esse
quarqueí

oDEoN

caiba

responsabiridade, direta, soiidária ou subsadaária:

A CONTRATANTE deveíá

permilií acesso dos empÍegados da contratada aos
locais de execução dos seMços refereÍ{es ao obielo deste Teímo
de ReíeÉncia,
quê

-

Acompanhar, orientar

e

fiscalizar o

dêúdamente
seNiço reatizaOà e

identillcados;

aponlar inegulaíidades,
- Eíetuar o pâgamenlo mensal devido nâs condiçõês
estabelecjda; neste Termo de ReÍe.ência, mediante emissão de
no[a fiscat:

se

houver;

De um lado, rNsTrruro oDEoN, êntidãde quarificada no
euAoRo 1 (,CoNTRATANTE,,), e de oúro rado, a pessoa Íisic€ ou
jurídica quatificada no eUADRO 2 (,CONTRATADA).
e considerando qle:

a)

A CONTRATANTE cetebrou com o Município de Sáo paulo o TeÍmo
de Colaboraçáo no OO,12O17, decorrentê do
Chamamento Público no
OO.l/FTMSP/2o17, por meio do qual assumiu a gestáo do Theatro
Municj

loe
2

J,

'\.,,
b)
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seus complexos: a Praça das Artes e a Central Técnica de PÍoduÇÕes Artísticas Chico Giacchieri; o Centro de
DocumentaÉo e Memória; ê os corpos artísticos correspondentes ("PROJETO");
A proposta comercial dâ CONTRATADA é considerada um anexo deste contrato para todos os fins,
indepêndentemente de transcriÉo, prevalecendo, contudo, as disposiçÕes e dáusulas deste contrato em caso de
divergências com as condiçôes da proposta.

Resolvem ajustar o presente contrato, mediante cláusulas e condições que seguem.

CLAUSULA

í-

OBJETO

1.1.

A CONTRATADA obrigâ-se a prestar os serviços autônomos e temrcrários indicados no QUADRO 3, em prol do
PROJETO, comprometendo-se ainda a:

a)
b)

c)

d)

e)
0

Prestar os serviços dentÍo da melhor técnica e pontualmente, respeitando o cronograma de trabalho estabelecido p€la
CONTRATANTE e prioÍizando os compromissos aqui assumidos, suiêitando-se tambêm às condiÉes previstas no
QUADRO 6 (se Íor o caso).
Submeter os sêrviços em fase de desenvolvimento ou Íinalizados para análise e apro\r'açáo da CONTRATANTE, nos
formatos, moldes, suportes e prazos solicitados. Caso o trabalho apresentado náo este.ia de acordo com a proposta
inicial e as diíetrizes traçadas, a exclusivo critério da CONTRAÍANTE, a CONTRATADA deverá reelaborâr os
serviços e submet+los novamente â aprovâçâo da CONTRATANTE, respeitando os prazos acoÍdados.
Caso o serviço prestado envolva a criaÇáo de layoús, proJetos técnicos ou executivos, descítivos técnicos, plantas,
ou oúra doolmêntaçào necessária paÍa que a CONTRATANTE possa execúaÍ ou usuÍruir do resultado do serviço
em espetáorlos ou em data ceÍta, a CONTRATADA deverá submeter a versáo final dessâ documentaÉo com a
antecedência necessáÍia defnida pela CONTRATANTE, ou no prazo expressamente acordado entre as partes.
RespeitaÍ integralmente a legislação que se aplicar à execução do obiêto do presente contrato, portando as licenças
obrigatórias, as inscriçôes e os registros necessáÍios para exercer as respectivas atividades profissionais, perante os
órgáos privados ou da administraÉo públicá direta ou indareta, federal, estadual ou municipal, obtendo as AnotaçÕes
de Responsabiladade Técnica quando devidas e obedecendo às normas emanadas pelas autoridades competentes,
inclusive normas trabalhistas, normas regulamentadoÍas do Ministêrio do Trabâlho e normas de seguranÇa do
trabalho, Íesponsabilizando-se exclusivamente por queisquêr ônus deconentes da inobservância desta disposição.
Respeitar e cumprir, quândo for o caso, os documentos internos da CONTRATANTE e dos equipamentos por ela
geÍidos, inclusivê os que estâbelêcem regras para gratuidades / coÍtesias, compras e contrataÉes e normas de uso
dos espa@s, obedecêndo estritamente às condiçÕes ali estabelecidas.
Obedecer estritamente às regras estabelecidas na politica de gratuidades da CONTRATANTE, de modo que a
exastência de cortesias, bem como seu número, seguirá apenas e êxdusivamente às reqías ali estabelecidás.

cúUsULÂ 2-VIGÊNGIA

E PRAZOS

2.1.

Este contrato vigorará até o enceÍrâmento das obrigaÉes e diÍeitos previstos nestê instrumento, devendo os serviços
ser prestados pelo período e nos prazos indicados nos QUADROS 3 e 4. A CONTRATANTE poderá, contudo, remanejar a
data de execuÇão das atividades, sem que lhe seja imputada qualquer penalidade e sem que remuneraÇáo adicional, desde
que a CONTFTATADA esteja de acordo com as novas datas.

2.2.

A CONTRATANTÊ poderá resilir (rescindir sem motivaÇão) unilateralmente este contrâto, sem qualquer Ônus e sem a
necessidade de envio de aviso prévio, se o fizeÍ antes do efetivo início da prestaçáo dos serviÇos, ou, depois de iniciada a
prestaçáo dos seÍviços, mediante envio de aviso prévio com 08 (oito) dias de antecedência. Poderá a CONTRATANTE tambem
resilir imediatamente este contrato, sem ônus ou multa, caso haia extinÇão do Termo de Colaboraçáo referido no inicio deste
conlrato, celebrado entre a CONTRATANTE e o Municipio de Sáo Paulo.

2.3.

As disposi@es reláivas a direitos autorais e da personalidade, se for o caso, persistem definitivamente, mesmo
vigência do contrato.

aÉs

ã

2.4.

As partes acordam que este contrato será imediatamente suspenso, com paÍalisaÉo completa e tempoÍária de seus
efeitos, sem ônus para a CONTRATANTE, na eventualidade de, por qualquer razáo, serem bloqueados ou suspensos os
recursos de natureza pública que Íinanciam o PROJETO. Cessando a suspensáo dos recursos, cessará a suspensáo do
presente confato, sem quaisquer multas, coneçóes ou pênalidades para as paÍtes, sendo automaticâmente proffogada a
vigência deste contrato pelo tempo em que ficou suspenso

CúUSULA

3

-

PREçO E FORiIA DE PÂGAHENTO

3

*

.v
3.1.
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Pela execuçáo deste contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total bruto e fixo estabelecido no

QUADRO 5, mediante transferência bancária para conla de exclusiva titularidade da CONTRATADA ou cheque nominal a ser
entregue na sede da CONTRATANTE, após a emissão do comp€tente documento fiscal, no vencimento indicado naquele
quadro. Todos os tributos serão arcados pela parte definida como contribuinte pela legislação tÍibutária em vigor. Oos valores
brutos de que trata êsta cláusula seÍão dêscontados os tributos municipais, estaduais e federais que porventura devam, por
força de lei, ser Íetidos na fonle pagadora.

3.2.

A CONTRATADA enviará à CONTRATANTE os documentos fiscais com antecedência minima de 05 (cinco) dias úteis

ao vencimento, sob pena de ele ser prorrogado por igual prazo. A impossibilidade de emissão dos documentos fiscais
conforme instruçóes da CONTRATANTE e reÍletindo exatamente o objeto deste contrato implicará sua rescisão por culpa da
CONTRATADA,

3.3. Eventuais âtrasos no pagamento de qualquer importância pela CONTRATANTE, desde que náo excedam a 05 (cinco)
dias úteis contedos da data originalmente prevista para seu vencimento, não implicaráo a incidência de iuros e/ou correção
monetária e/ou quaisquer ônus ou penalidades.

3.4.

Os preços sáo inalteráveis e incluem todos os custos, diÍetos e indiretos, maleriais, equipamenlos, encargos
trabalhistas, previdenciários, Íisceis, civis e comerciais da CONTRATADA, e constituem a únicâ remuneraçáo pela cessão dos
direitos e pela execução dos serviços contratados, nada mais sendo devido pela CONTRATANTE a quaisquer desses tilulos.

3.5.

O pagamento estipulado nesta cláusula será feito pela CONTRAÍANTE diretamente à CONTRATADA, cabendo a esta
repassar à sua equipe, incluindo o INTERVÊNIENTE, se Íor o caso, a parcela de remuneÍação que eventualmente lhe
competir.

3.6.

Considerando que a prestaÉo de serviços ora acordada será custeada por meio de reoJrsos públicos vinculados a um
plano de trabalho, a CONTRATADA concorda que o vencimenlo da remuneraÉo poderá seÍ postergado até a data da
liberaÉo de tais recuÍsos pelo óÍgáo/entidade competente, sem qualqueÍ ônus adicional ou gravame para a CONTRATANTE.

.

A CONTRATADA d€vBÍá oEÍEcaÍ, no pre2o dc âtá 1 5 (qulnzâ) dia3 útâis apó3 a asCnatura dêstê conlreto, Osrentie (b sua €xscuçáo
no montant! de RS 40.0(D,@ (quaEnta m[ ísab) dâ seu vahú globâ|, válire por pclo mênos 03 (tr&) m€.r epó6 o !éÍmino dá viÉncia do
contÍ8to,
3.7

3.7.1. Em caso d€ aleraçâo no prezo d€ vlgànch ou no valoí do @ntrato, 8 CONTRATADÂ d€vÊrá apÍêsêntâÍ complêmento d€
gsrantia paÍe que o peroantual gafirntiro o o prezo da gerânth peÍmeneçam ds acodo coín oe rêqub 06 d6ta clárr3ula.
3.7.2.

As modaliladB de gaíantla acoitas serão ceuÉo €m dioheiro, s€guÍo-gâÍantiâ, ou fiançe bsncáíia. A CONTRATADA
poderá oÍeÍsceÍ g8Íantie composta por mais dé uma rnodalirsdê, d€sds que o valoí totâl somê, psto Íienos, 5% (cinco por csÍúo) do
valor lotal do contÍilto, e quê o conjunto das gsrânía§ íêsguaÍdê â CONÍRATANTE de todo3 os rÉcos ê§pociÍrcâdos neste
instrumrnto.

3.7.3.

A gaÍantla ofeEcidâ deveÍá assegurar à CONTRATANTE o pâgamsnto de:

a.

Prejuízos causados à CONTRAÍANTE ou a terceiros em decor.ência da ex€cuçâo ou incxecuçâo, paÍcial ou totei, do

b.
c.

contrato:
Multas pÍêvistas no contÍato;
Obíigaçôcs trâbalhistas, píevidenciádas e/ou tÍibutârias da CONTRATAOA.

3.7.4. A CoiffRATÂNTE

analisará a adêquaçào da(s) gerentia(s) âpíêsentada(s), podêndo ÍocusaÍ totat ou parcialmônt€
quahuer gerantiá, sonrpÍe que entender que não sirva(m) para rosguadar a CONTRATANTE do lodo3 os Íiscc que d€rEín sér
gârantk os, nos teÍmos deste instrum€nto.

5.

I

aprêsentaÉo da(s) garantia(s) sstabelecida(s) neste instrurnênto, a CONTRATÂNTE retgrâ, a ütulo de cauçáo, SoÁ
devila à CONTRATADÂ, devolv€ndo os vatoÍes rotk os após spíssentaçào
de garanlia(s) adêquada(s) o{l depois dê dacoríklo o pÍâzo d€ 03 (tÍês) mesês do tármino da vllência do CONTRATO, deêd€ que,
n6te último cãso. nào tonha ocoíijo qualquer dos Íbcos gâÍantidos, ê que a CONTR TADA compÍow o sdlmptêmerdo de todes es
obigaÇôes trabelhBtas, prêvilenciá.ias e tÍibutârias decorÍentes da execuÉo do CONÍRATO.
3.7

Atê

(c.inco por c6nto) do valor de cáda nota liscal e/ou fatura

3.7.6.

Caso a CONTRÂTADA náo comprove o adimplêínento intagralde obülaeôes trabalhbtas, píêvidenciáías e tributárias no
ptazo acima reêriro, o valor r€tido e/ou a(s) garantia(s) seÍâo levantedog pela CONTMTANTE como torma d€ r3atizaÍ o
adimplemento direto

3.7.7.

d$sas obrigaç6es.

A(§) garantia(s) apresentadâ(s) nâo limite(m) a responsabilidade da CONTRÂTÂOA em caso dê quahusr dos riscos

garantidos ou ds eventuais indenizaçóes e/ou pêídas e danos superarom o valoí garantido.

4

v

3.7.8.

-
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A CONTRAÍANÍE podorá exigir seguro complemenlar "Seguro Responsabilidade CMI Prestaçào de SeÍviÇos ern Locais

de Terceiros', ssmpre que enlendeí que o risco potencial de dano o justifique, quê nâo 9€ coníundiíá coín, nem eximirá
CONTRATADA de apresentar â gaÍar{ia de execuçáo do contrato, nos l€.Íps desa dáusrJa.
CLAUSULÁ 4

-

a

DIREITOS AUTORAIS E DIREITOS DA PERSONALIOADE

4.1.

Caso este contrato envolvâ a cÍiaÉo de obras e/ou mnteúdo protêgidos por direitos autorais, â CONTRATANÍE podeÍá
fazer o uso essencial para o qual eles foram criados, segundo sua natureza, opeftIndo-sê, por meio do pÍesente, a cessão
total, exclusiva, definitiva, universal, irÍevogável e irÍetratável dos respeclivos direitos autoraas patrimoniais à CONTRATANTE,
alcânçando a CONTRATADA, seus herdêiros e sucessores, sem limitaçáo temporal ou territorial e sem que quâlquer novo
pagamento tenha que ser feito, âbarcândo o Brasil ê outros peises. lncluem-se na presente cessâo os dirêitos de fixar,
reproduzir, exibir, reexibir ou disponibilizar o espetáculo, no todo ou em parte, de foíma simultânêa ou náo, por qualquer
veiculo de comunicaÇào, tais como, mas náo limitados a, transmissáo e retransmissào televisivas em canais abertos e
fechados de televisão, transmissão por rádio ou outro meio de emissáo de ondas e sinais, veiculaÉo por lnternet e telefonia
celular, lncluindo streaming, de composiÉo de arquivo ê acervo, dê promover e divulgar o espetáculo, o PROJETO a
CONTRATANTE. os óÍgáos públicos envolüdos e os financiadores, patrocinedores e apoiadores, em todos os meios ê midias,
bem como os de editaÍ e adaptar tais obras e conteúdo FÉtra novos usos e novas obras, podendo â CONTRATANTE licenciar
ou cedeÍ quaisqueÍ desses diÍeitos a teÍceiÍos, de forma gratuita ou oÍleÍosa.

4.2.

A CONTRATAOA responsabiliza-se pela onginalldade de todas as obras intelectuais a serem produzidas em dêconência
do pÍesente contrato e pela representaÉo da totalidade dos autores envolvidos com as rei-aridas obras.

4.3.

A imagem, voz e opiniáo da CONTRATADA e sua êquipe, e de todo e qualquer profissional associado à CONTRATADA

envolvido na execuçào deste contrato poderão ser registrados e utilizados para os fins e na abrangência previstos nesta
cláusula.

cúusuLÂ

5

- ÉxrNçÀo

Do coNTRATo E EFEtros oo oEscuMpRrMENTo

5.1.

Este contrato poderá ser resolvido (rescisáo com motivação) por justa causa por uma das partes e a qualquer tempo, de
pleno direilo, independentemente de qualquer Íormaladade judicial ou extrajudicial, mediante simples comunicado â oulra parte,
nos seguintes câsos: (i) por razóes de segurançâ do PROJETO, de seus equipamentos, dependências. bens culturais e
acervo, quando ÍoÍ o caso; (ii) força maior e caso foÍtuito, (iii) se a qualidade técnica do matêíal produzido ou do serviço
prestiado pela CONTRATADA ficar aquém da expectativa da CONTRATANTE, de acordo com padrôes Íazoáveis de mercado;
(iv) em caso de descumprimento d€ste contrato por qualquer das partest (v) em caso de falência, recuperação judicial,
dissoluçáo ou liquidaçâo judicial ou extrajudicial de qualquer das partesi (vi) se houver a práticâ de atos, pela CONTRATADA"
que importem em descráJito ou risco à imagem e reputrção da CONTRATANTE; (vii) se ocoÍrer qualqueÍ outro motivo
justiÍicador da resoluÉo, pÍevisto em lei.

5.1.1. Ocrnendo força maior ou câso Íortuito, conÍorme definidos pela lei brasileira, as partes comprometem-se a
envidar seus maioíes esforços paÍa minimazar e/ou supÍimir os danos dai deconentes, usando de todos os meios
possíveis parâ possibilitar o cumprimento deste contrato, ainda que de forma parcial e além do termo final
oíginalmênte previsto. As partes poderáo optaÍ, em comum acordo, poÍ não Íescindir o pÍesente contÍato, mas por
suspender sua execuçáo pelo prazo que perdurar o evento em questão, devendo a execuÉo ser retomada táo logo
encerrados os efeitos de tal evento, se assim quiserem as partes.

5.2. As partes obrigam-se ao integral e fiel cumprimento do disposto neste contrato. O náo cumprimento dê qualquer
obrigaÉo aqui prevista, a partir do recebimento de comunicaçáo escrita a esse respeito, dentro do pÍazo assinalado em tal
comuniGlçáo, ensejará, além da devolução da imf,ortância Íelativa â obrigaçáo náo cumprida (se for o caso), o pagamento de
multa não compensatóÍia no valor de 10o/o (dez poÍ cento) do valor total desle crntrato, bem como a possibilidade de rescisáo
dê pleno direito deste contÍato, independentemente da apuraçáo e pagamento de eventuais perdas e danos que ultrapassaÍem
o valoÍ da multa. Todos os valores mencionados nestâ cláusula deveráo ser conigidos pelo índice IGP-M da FGV, ou outro que
lhe venha a substituir, no critério pro rata die, e providos dos iuros legais de 1% (um por cento) ao mês.

5.2.1. A parte que

der câusa ao descumprimento não fará jus ao pagamento relativo à obngaçáo não cumprida ou
insatisfatoriamentê cumprida, devendo inclusive devolver os valores eventualmente já Íecebidos em razão desta
obrigaÉo. Em caso de Íescisáo, a CONTRATADA fará,us somente ao recebimento do valor propoÍcional
correspondente aos serviços prestados até a data da rescisáo do contrato, pêrmanecendo êm vigor as disposições
referentes â cessão, licenciamento, transferência e âutorizaÉo dê direitos eventualmente pÍevistas neste instrumento.

5.3.

Caso a CONTRATADA se negue a cumprir as disposiÇôes deste contrato, podeíá a CONTRATANTE exigir o
cumpÍimenlo integral das obrigaçóes assumidas. através de execuçáo específica da obÍigaçáo devida, ou a seu exclusivo
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critério, conlratar, às expensas da CONTRATADA, teíceiros para prestaí a referida obrigaÉo. EBsa contratação não exime a
CONTRATADA do pâgamento de perdas e danos eventualmente soÍridos pela CONTRATANTE.

cúusuLA 6 - DrsPosrÇoEs cERAts

6.1.

O INTERVENIENTE, se houver, firma o presente instrumento para os fins de declarar expressamenle que anui com a
tolalidade dos termos aqui avençados, obÍigando-se, por conseguinte, a cumpÍir integralmente com as obrigaçôes aqui
acordadas e a respondêr solidariamente com as obrigaçôes assumidas pela CONTRATADA.

6.2.

Fica expressamente estabelecido nâo existir, por força deste contralo, qualquer relação de emprego entre as paítes,
cabendo exclusivamente à CONTRATADA a responsabilidade pelo pagamento de qualquer desp€sa, ônus e/ou encaÍgos de
natureza tributária, trabalhista, securitária e previdênciária, bem como decor.rêntes de acidentes de trâbalho relativos à sua
equipe, fomecendo todos os equipamentos necessários à preservação da integridade de seus emprêgados, clientes ê
terceiros.

6.2.1.

Caso seia exigida da CONTRATANTE qualquer impoÍtânciâ de nalureza tÍibutária, trabalhista, securitária ou
previdenciária de responsabilidade da CONTRATADA, obriga-se esta última a ênvidar os seus melhores êsfoÍços para
excluir a CONTRATANTE da lide, bem como lhe ressarcir qualquer valor evenlualmenle despendido, podendo a
CONTRATANTE descontar qualquer valor a ser ressarcido dos pagamêntos decorrenles deste contrato.

6.3.

Recebida a notificaÉo para se defendeÍ em pÍocesso judicial de terceiros, de qualquer natureza, inclusive de contÍatado

ou ex-contratâdo da CONTRAÍADA, â

CONTRATANTE 'farâ o élculo dos direitos pleiteados e, aÉs cientificar a
CONTRATADA, relerá o correspondente valoÍ como cauçáo de eventual condenação, deduzindo-o de importâncias dêvidas à
CONTRAÍADA. A caução será reslituida à CONTRATADA somente apôs comprovaÉo de acerto definitivo entre a
CONTRATADA e o terc€iro litiganle, e demonslrada a inexistência dê qualqueÍ risco para a CONTRATANTE.

6.4.

Todas as notiíicações, avisos ou comunicaÉes relativos a este crntrato serão enviados por escÍito, por meio de carta
protocolada ou com aviso de recebimento, ou, aindâ, por meio de correspondênciâ eletrônica com comprovaÉo de
rêcebimenlo, aos endereços constantes do QUADRO 1 e do QUADRO 2 ou para qualquer outro endêreço que venha a ser

comunicado previamenle por escrilo por uma das partes à outra.

ô.5.

A CONTRATADA deverá forneceÍ â CONTRATANTE os documenlos e informaçôes necessários à boa e rápida
execuÉo do contrato, com o intuito de satisfazer as exigências êxtrajudiciais dê qualquer órgão governamental ou outro que
lhe faça as vezes, dentro dos prazos legais ou daqueles Íixados pelos citados órgãos, mêsmo após enceÍTado o prazo de
vigência deste contrato, mediante solicitação das autoridades e/ou da CONTRATANTE.

6.ô.

A CONTRATADA Íica obrigada a conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis que sejam relativos

a este contrato, para os servidores dos órgãos e entidades públicas incenlivadoras ou íinanciadoras do PROJETO e dos
órgãos de controle interno e externo da entidade, mediante solicitaÇão dâs autoridades e/ou da CONTRATANTE.

6.7.

A CONTRATAOA rêsponderá obietiva e exclusivamente pelas p€rdas e danos causados à CONTRATANTE e/ou a
terceiros envolvidos de qualquer Íorma com o PROJETO e que resuttarem, direta e/ou indiretamente, da execução deste
contrato pela CONTRATADA, bem como as decorrenles de dolo ou culpa de seus empÍegados, sócios e/ou prepostos.

6.8.

Qualquer ato de tolerância ou omissão de quaisquer das partes náo importaÍá em novação, renúncia ou modiÍiceÉo do
pactuado, constituindo merâ liberalidade de quem o praticou, a renúncia a qualquer dos direitos ora pactuados somente será
válida se formalizada por êscrito, e a nulidade ou invalidade de qualquer das cláusulas deste contrato não preiudicará a
validade e a eficácia das demais ou do própío contÍato.

6.9.

A CONTRATADA não poderá ceder ou transÍerir o presente contrato nem sub@ntratar, no todo ou em parte, salvo
mediante prévia e expreasa autorização da CONTRATANTE. Na hiÉtese dê subcontrataÉo dos sewiços, a CONTRATADA
será solidariamente responsável pelos serviços prestados pela subcontratada ê por quaisquer consequências advindas da

realizaÉo destes serviços.

6.10

Este conlrato é firmado em caráter irretratável e irÍevogável, obrigando as partes por si, seus herdeiros e/ou
sucessores, e não poderá ser alteíado, modificado, mudado, excêto por novo instrumento escÍito e assinado por ambas as

partes.

6.11

As partes garantêm e declaram, neste ato, possuir plenos poderes e autoridade para firmar o presente contrato e

cumprir integrâlmente os termos pÍevistos nesle documento
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6.12.

u
As partes obrigam-se a manter em caráter de estritja confidencialidade e no mais absoluto sigilo quaisquer dados ou

informaçôes da outra, a que qualquer de seus funcionários e/ou prepostos venha a ter acesso, conhecimento ou que venham a
lhe ser confiados em razão da celebraçáo e execuÉo deste contrato, mmprometendo-se, igualmente, a náo revelar, úilizal. ou
dar conhecimento, êm hipótese alguma, a terc€iros, bem como a não permitir que nenhum de seus represenlantes legais,
emprêgados e/ou prepostos faça uso indêvido desses dados ou informaÇôes.

6.13.

As partes declaram conheceÍ as normas de prevenÉo á corrupÉo previstas na legislaçáo brasileira, dentre elas o
Código Penal BrasileiÍo (DecÍeto-Lei no 2.84811940), a Lei de lmpÍobidade Administrativa (Leino 8.429/1992), a Lei dos CÍimes
de Lâvagem de Dinheiro (Lei n'9 613/'1998), a Lei de Defesâ da Conconêncja (Lei no 12.529120'11), a Lei Antimrrupção (Lei no
12.846,12013 e Decreto n" 8.420120151, e seus respeclivos regulamentos, comprometendo-se a cumprllas fielmente, por si e
por suas subsidiári8s, mntroladâs e coligadas, bem @mo poÍ seus sócios, administradores (incluindo membros do mnselho e
daretores), executivos, funcionários, colaboÍadores, prepostos, agentes, subcontratados, procurâdores e qualqueÍ outro
representante, exigindo, ainda, seu cumpÍimento por terceiros por elas eventualmente contrâtados, quando for o câso.

6.14.

Fica eleito o foro da comarca da cidade de Sáo Paulo - SP para dirimar quaisquer dúvidas ou questÕes decorrentes
deste contrato, com expressa renúnciâ das partes de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas ê mntraladas, as partes assinam este contrato em 02 (duas) vias de igual teor e formâ, na
presençê de 02 (duas)

has

São Paulo. 02 de outubro de 20'19
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