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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO OE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Por este instrumento particular e na melhor forma de direito, de um lado Cruzada Bandeirante

São Camilo

Assistência Medico-Social, entidade cogestora do AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE ITU - AME
ITU, CNPJ 60.598.448/0008-57, inscrita no CNPJ/MF sob o n!! 60.598.448/0008-57, com sede na Rua
Waldomiro Correa de Camargo, km 63, Tapera Grande - ltu/SP, CEP: 13.308-905, neste ato representada por
seu presidente Sr. Antonio Mendes Freitas, brasileiro, solteiro, administrador, RG 24.975.407-1-SSP/SP,

CPF/MF 581.653.559-53, domiciliado no endereço supra, doravante denominada "CONTRATANTE"; e, de
outro lado, Gold Turismo e Fretamento LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n2 13.605.215/0001-88, com sede
na Rua Doutor Marcelo Guimarães Leite, 62, Vila Martins, Cidade de ltu, Estado de São Paulo, doravante
denominada "CONTRATADA", neste ato representada pelo sócio Sr. Daniel Martins de Sousa, brasileiro,
solteiro, empresário, RG 40.655.137-6, CPF/MF: 230.859.888-31, resolvem celebrar o presente "Instrumento
Particular de Contrato de Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros", que será regido pelas seguintes
cláusulas e condições abaixo dispostas:

OBJETO

1. O objeto deste Contrato é a prestação de serviços de transporte de passageiros em vans sendo que os
veículos e os motoristas serão de responsabilidade da CONTRATADA, sempre que solícitado por funcionário
autorizado da CONTRATANTE, desde que por escrito e que este funcionário esteja apto a realizar as reservas
de veículo para os fins deste Contrato, observado o prazo de reserva previsto na Cláusula 5 abaixo.

Parágrafo único: Os serviços descritos na cláusula 1 serão prestados de segunda a sexta-feira, das 5h50 às 19h,
havendo o revezamento entre dois motoristas durante esta carga horária.
✓

DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

2. Os serviços descritos na cláusula 1 serão prestados nas instalações da CONTRATANTE, no endereço descrito

?1 preâmbulo do presente instrumento. O itinerário a ser obedecido será o transporte dos passageiros da
pqrtaria do Hospital CEDEME até o Ambulatório Médico de Especialidades de ltu, e do Ambulatório Médico de
1

Especialidades de ltu até a portaria do Hospital CEDEME.
CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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3. Tipos de ve(culo: o veículo a ser utilizado no transporte dos passageiros será van com capacidade para 15
(Quinze} lugares, equipadas com ar condicionado, adeslvada, disponibilizada conforme a necessidade da

CONTRATANTE, a ser apurada na ocasíão e conveníência de cada reserva, sendo certo ciue após a solícítação
de reserva pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá Informá-la por escrito acerca da descrição completa

do veículo que será disponibilizado para cada utilização.

4. A CONTRATADA disponibilizará dois motoristas para a prestação dos serviços, os quais farão revezamento
de horário de modo a não infringir a legislação vigente. Estes deverão apresentar-se ao local de trabalho

devidamente identificados e uniformizados.

5. Condições dos veículos - os veículos utilizados pela CONTRATANTE deverão estar sempre em perfeíto
estado de conservação, manutenção, higiene, funcionamento, segurança e limpeza, sem prejuízo da
obrigatória observância das normas e regulamentos de trânsito e ambientais vigentes dos órgãos públicos
(EMTU, ARTESP e quais forem necessários), previstas na legislação brasileira.
6. A CONTRATADA manterá, em todos os veículos que venham a integrar o objeto do presente Contrato, a
documentação necessária e indispensável ao atendimento da legislação vigente, bem como certificado de
seguro que disponha de cobertura integral e ilimitada para todos os possíveis e eventuais danos de natureza
material, moral e/ou pessoal causados ao veículo, ocupantes e terceiros.
7. Os motoristas designados para a prestação do serviço deverão portar todos os documentos obrigatórios
exigidos na legislação de trânsito brasileira.

8.

A

CONTRATADA deverá, regularmente e sempre que necessário, realizar manutenções corretivas e

preventivas decorrentes do desgaste natural dos veículos. Referidas revisões serão realizadas pela
CONTRATADA às suas expensas, de acordo com as instruções constantes nos respectivos manuais dos
veículos, devendo a CONTRATADA seguir integral e fielmente as orientações do fabricante, observando as
respectivas datas e limites de quilometragem para a respectiva revisão mecânica. Adicionalmente, a

CONTRATADA deverâ arcar com todas as despesas relativas ao abastecimento de combustível dos veículos
locados.
9. A CONTRATADA deverá assumir integralmente as responsabilidades legais por eventuais infrações de
ito decorrentes do presente Contrato, tanto no que se refere à indicação de seu motorista para aplicação
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como em relação ao pagamento das multas decorrentes dos Autos de Infração que possam ser aplicadas, além
de assumir toda a responsabilidade por todos e quaisquer danos, de natureza material, moral e/ou pessoal ao
motorista, passageiros e terceiros, resultantes de acidentes de trânsito sempre que o motorista da

CONTRATADA estiver envolvido na prestação do serviços objeto deste Contrato.
10. A CONTRATADA deverá substituir o veículo por outro em perfeitas condições no prazo máximo de até 30
(trinta) minutos na hipótese de parada do veículo por decorrência de defeito mecânico ou qualquer outro
motivo que cause a interrupção do trajeto do percurso pactuado. Passado este prazo a CONTRATADA liberará
os passageiros da contratante a locomoção por outros meios, inclusive taxi, ao qual será devidamente
reembolsado mediante a apresentação de comprovante das despesas.
11. A CONTRATADA terá na garagem em ltu, um veículo tipo van de reserva caso ocorra qualquer problema
com qualquer um dos veículos citados na cláusula 1.
U. A CONTRATADA se compromete a realizar os serviços com presteza, pontualidade, qualidade e garantia

conforme as disposições estipuladas neste contrato, sob pena de rescisão do presente contrato.

13. A CONTRATADA se responsablllza Inteirament e por eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a
terceiros, provocados por atos dolosos ou culposos, por negligência, imprudência ou imperícia, bem como
quaisquer tipos de acidentes ou irregularidades cometidas por seus empregados envolvidos na prestação do
serviço ora contratado.

14. A CONTRATADA se responsabiliza por tomar todas as providências no sentido de serem cumpridas as normas
de segurança e medicina do trabalho previstas na legislação em vigor, e, ainda, prover seu pessoal com material e
equipamento de proteção no trabalho e exigir a utilização.

RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA ETRIBUTÁRIA DA CONTRATADA
15. A responsabilidade técnica, profissional, civil e criminal pela prestação de serviços, junto aos órgãos e poderes
competentes, será exclusiva da CONTRATADA e de seus sócios.
Correrão por conta e responsabilidade exclusiva da CONTRATADA todos os encargos fiscais, tributários,
t

alhistas, impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais e obrigações previdenciárias
anadas dos três níveis de administração pública que forem devidas e que incidirem sobre o exercício da
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atividade a ser desenvolvida decorrente da prestação de serviços aqui pactuada, bem como outros que

eventualmente incidirem e, ainda, as obrigações e encargos decorrentes do vínculo entre ela e seus empregados,

ex-empregados, prepostos ou sócios que forem exclusivamente por ela designados para a execução dos serviços.
17. A CONTRATADA é a única e exclusíva responsável por providenciar, se for o caso, o registro, inscrição e
cumprimento de todas as obrigações constantes do SESMET, PCMSO, PPRA ou qualquer outra obrigação legal, em
relação a seus empregados, ex-empregados, prepostos ou sócios, sendo que ela declara desde já que se
responsabiliza pelo pagamento de toda e qualquer autuação que a CONTRATANTE vier a sofrer, em razão de sua
eventual inércia.

RESPONSABILIDADE TRABALHISTA DA CONTRATADA
18. Nenhum vínculo empregatício se estabelecerá entre a CONTRATANTE e qualquer pessoa designada pela
CONTRATADA para prestar os serviços aqui pactuados.

19. A CONTRATADA declara que conhece

a Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho

e compromete~se a

responder perante a CONTRATANTE por todas as verbas, valores, encargos ou ônus decorrentes de eventual

reconhecimento de vfnculo empregatício pela Justiça do Trabalho em Reclamação Trabalhista ou qualquer outro
procedimento que vier a ser promovido por empregado, ex-empregado, preposto ou sócio dela (CONTRATADA)

contra a CONTRATANTE.
20. A CONTRATADA r-ec:onhec;crá como ~u o Villlor total eventualmente apurado em execução de sentenÇé'l

proveniente da Justiça do Trabalho, em processo impetrado por qualquer empregado, ex•empregado, preposto ou
sócio ou eventual valor que for ajustado amigavelmente entre as partes, tanto nos autos do processo quanto
extrajudicialmente, sempre com a participação da CONTRATADA, que desde já se compromete a acatar
composições amigáveis feitas entre a CONTRATANTE e o autor das ações.

21. Eventuais despesas, custas processuais e honorários advocatícios despendidos pela CONTRATANTE serão
ressarcidos pela CONTRATADA, que desde já os reconhece como seus, servindo os comprovantes, guias ou notas
fiscais como recibos e documentos hábeis a instruir a cobrança.

22. Yfso seja a CONTRATANTE acionada judicial ou administrativamente, indusive reclamações trabalhistas, por
qua(quer ato inserido no rol de responsabilidade da CONTRATADA (que é total e amplo), esta assumirá para si a
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responsabilidade por toda e qualquer eventual condenação, Isentando a CONTRATANTE de quaisquer
obrigações,

aplicando-se no caso concreto uma das formas de intervenção de terceiros previstas no Código de Processo
Civil,
especialmente a denunciação da lide (art. 70 - CPC), com o que concorda e aceita a CONTRATA
DA desde já e
expressamente.

RESPONSABILIDADE OVIL DA CONTRATADA
23. A intenção das partes é a de que a CONTRATADA assuma e se responsabilize direta e integralme

nte pela plena

e total realização dos serviços acima identificados.
24. A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato praticado por
seus prepostos,
independente da relação jurídica que tenha com eles, que dele decorra a obrigação e/ou
necessidade de
ressarcimento de danos materiais ou morais (art. 932, 111, Código Civil), não podendo a CONTRATA
NTE ser
responsabilizada por eles a nenhum título, vez que a responsabilidade total e completa pela prestação
de serviços
está sendo assumida expressa e Integralmente pela CONTRATADA, não excluindo ou
reduzindo esta
responsabilidade o acompanhamento da obra pelo Gestor.

25. A CONTRATADA será a única e exclusiva responsável por quaisquer reclamações e eventuais
erros dos
integrantes de sua equipe, eximindo a CONTRATANTE de toda e qualquer responsabilidade.

CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

26. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, nos termos e condições deste contrato.
27. Fornecimento de água potável e banheiro para uso pelos prepostos designados para prestação
dos
serviços.
28. Informar por escrito

à CONTRATADA eventual ocorrência com os prepostos desta, para que ela adote as

providências que cada caso requerer.
pmunicar à CONTRATADA, por escrito, quaisquer instruções ou procedime ntos a adotar sobre
assuntos
onados com este contrato.
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30. A CONTRATANTE deverá comunicar, por escrito, a CONTRATADA sempre que houver modificações no
itinerário com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis.

31, A CONTRATANTE fica ciente que somente será permitido o transporte de passageiros quando observados
os limites pertinentes à capacidade de passageiros sentados no(s) veículos(s) utílizado(s), ficando
expressamente proibido o transporte de passageiros em pé ou acomodados no corredor.
PREÇO

32. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), através de
planilha de transporte acordado entre as partes. Poderão ocorrer alterações do preço mensal, mediante
formalização de termo de aditamento contratual específico, em razão do aumento ou da diminuição da
demanda de funcionários.

Parágrafo único: No valor descrito na cláusula acima estão incluídas todas as despesas efetuadas pela
CONTRATADA para a prestação dos serviços, tais como combustível, tributos, mão-de-obra, manutenção,
seguro do veículo, entre outras.
33. O valor descrito nessa cláusula abrange 30 (trinta) viagens por dia da portaria do Hospital CEDEME até o

Ambulatório Médico de Especialidades de ltu, e 30 (trinta) viagens do Ambulatório Médico de Especialidades
de ltu até a portaria do Hospital CEDEME.

34. O preço previsto na Cláusula 34 estará sujeito a reajustes a partir de 12 meses, pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) do período, sem prejuízo de destacar o dever das partes a manutenção do
equilíbrio econômico financeiro deste Contrato. Na hipótese de haver um desequilíbrio financeiro e não
havendo acordo entre as partes quanto à nova repactuação de preços de serviços, o presente Contrato poderá
ser rescindido, obedecendo às formalidades e os prazos previstos.
35. No caso de imprevisão ou força maior comprovada, a avaliação dos preços, far-se-á quando ocorrer o fato.
Devendo a CONTRATADA encaminhar, por escrito, as devidas explicações que possam vir a ajustar tal
CONTRATANTE por sua vez, terá prazo de 10 (dez) dias úteis, a partír ao recebimento de tal
ara responder. Ourante este período de negociação a CONTRATADA deverá dar continuidade ,
normal ' p estação do serviço definido na Cláusula 1, sob pena de rescisão e perdas e danos que vir a dar
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36. Os valores decorrentes da prestação dos serviços serão adlmplldos todo dia 30 (trinta) ou 31 (trinta e um)
de cada m!s, mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal de Serviços e boleto bancário de titularidade

~\

da CONTRATADA, que deverá ser encamínhada à CONTRATANTE com 5 (cinco) dias úteis de antecedência em

relação à data prevista para o pagamento,
37. A não apresentação da nota fiscal em tempo hábil acarretara atraso proporcional a este, sem nenhum
ônus

a CONTRATANTE. Além disso, sendo constatado qualquer erro na emissão e/ou preenchimento da Nota

Fiscal, esta será devolvida à CONTRATADA para as devidas correções, sendo certo que o pagamento ficará
suspenso até que a CONTRATADA providencie a correção e encaminhe novamente a Nota Fiscal à
CONTRATANTE.

38. A CONTRATANTE poderá reter quaisquer pagamentos devidos à CONTRATADA na hipótese dessa
encontrar-se em mora com suas obrigações aqui pactuadas, até que tais obrigações sejam cumpridas pela
CONTRATADA sem prejuízo da possibilidade da CONTRATANTE considerar rescindido o presente Contrato por
inadímplemento contratual da CONTRATADA, hípótese em que

a multa incidente será descontada do crédito

eventualmente devido à CONTRATADA.
39. O não pagamento no prazo estipulado acarretará contra a CONTRATANTE a aplicação de multa moratória
de 2% (dois por cento} sobre o valor devido, bem como juros de mora diário atualizados pelo IGP-M pelo mês

da prestação de serviço.
40. Todos os tributos incidentes no objeto do presente Contrato são de exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA, que está autorizada a realizar todas as retenções legais cabíveis.
41. Fica expressamente vedado o desconto, caução ou cessão de qualquer duplicata ou fatura emitida em

decorrência do presente Contrato perante qualquer institulç~o financeira, empresas de factoríng, banco

comercial ou qualquer pessoa física ou jurídica, devendo toda e qualquer cobrança ser realizada mediante
cobrança bancária simples, ou mediante recibo. Qualquer infração a essa proíbição sujeitará a CONTRATADA a
pagar un multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da correspondente fatura ou duplicata, além da
obrigafaão} de indenizar a CONTRATANTE por perdas e danos, inclusive morais, e/ou lucros cessantes, a serem
fixadJs j dicialmente.
r

PRAZO E RESCISÃO
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42. Este contrato entrará em pleno vigor no dia 15 de fevereiro de 2019 e é celebrado para vigorar até o dia 03 de
fevereiro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer urna das partes, a qualquer tempo, desde que comunique

sua intenção à outra, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, decorridos os quais o contrato
estará rescindido de fato e de direito, sem direito a qualquer multa ou indenização, a nenhum título.

43. Este contrato é acessório do principal que foi realizado entre a Contratante e o Estado de São Paulo. Assim, se
aquele contrato principal for rescindido por qualquer motivo e a qualquer tempo, este também se rescindirá ao
mesmo tempo e de maneira automática e instantânea, sem que haja a necessidade de nenhuma comunicação
formal neste sentido por nenhuma das partes, hipótese em que não haverá a cominação de nenhuma multa ou
indenização, a nenhum título e sob nenhuma rubrica, com o que concordam as partes.
DO SERVIÇO DE TRANSLADO (SHUTTLE SERVICE)
44. Nos serviços disposto neste Contrato, a CONTRATADA disponibilizará, à CONTRATANTE, profissionais

qualificados e devidamente habilitados, de acordo com a legislação de trânsito, de forma que a Carteira
Nacional de Habilitação do motorista disponibilizado deverá estar regularmente válida e ser compatível com a
modalidade do veículo disponibilizado.
45. Fica expressamente estabelecido que serão de inteira e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA os

pagamentos de salários, encargos e demais obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais do motorista a ser
disponibilizado, ficando esclarecido que não se estabelece, por força deste Contrato, qualquer vínculo
empregatício ou de responsabilidade, direta ou solidária dos motoristas disponibilizados pela CONTRATADA
com a CONTRATANTE, arcando, portanto, a CONTRATADA, como única e verdadeira empregadora, com todas
as obrigações, responsabilidades e despesas relacionadas ao motorista, conforme for aplicável, inclusive no
que tange aos encargos de qualquer natureza e, em especial, com Seguro de Acidentes do Trabalho.
46. Na eventualidade de a CONTRATANTE vir a ser condenada judicialmente em face de reconhecimento de

vínculo empregatício entre ela e qualquer motorista disponibilizado pela CONTRATADA , ainda que por
responsabilidade solidária ou subsidiária, a CONTRATADA se obriga, expressamente, a ressarcir à
CON R TANTE, de imediato e independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, contra
entação dos comprovantes de pagamento, por quaisquer ônus trabalhistas, previdenciários, fiscais
ecorrentes de indenizações por acidentes de trabalho e quaisquer outras indenizações e pagamentos (
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em beneffcio dos motoristas que sejam disponibilizados peta CONTRATADA e que venham a ser suportados

pela CONTRATANTE, inclusive relativos a correções ou atualizações monetárias, juros moratórios, custas

processuais e honorários advocatícios, tanto no que se refere aos ônus sucumbências, como aos arcados pela
CONTRATANTE para sua defesa.

47. A CONTRATADA, neste ato, expressamente declara que o seu objeto social é compatível com o grau de

especialização técnico necessário para a execução dos Serviços ora contratados.

48. Ao utilizar os veículos, os motoristas da CONTRATADA deverão sempre manter velocidade permitida, com
vistas a manter elevado padrão de segurança e sempre respeitando toda a sinalização de trânsito e limites de
velocidade impostos.

49. A CONTRATADA garante o fornecimento de uniforme, transporte e refeitório / refeições para os seus

empregados.

50. A CONTRATADA se compromete a atender às recomendações, observações e determinações
da CONTRATANTE, quanto à execução dos Serviços.

51. Apresentar à CONTRATANTE, independentemente de sua solicitação expressa, os seguintes documentos
das pessoas físicas empregadas pela CONTRATADA para a execução dos Serviços objeto do Contrato;
•

Cópia da Carteira Profissional (identificação e registro de emprego);

•

Cópia do RG e da Carteira Habilitação (CNH) do empregado;

•

Cópia da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria;

•

Cópia do Contrato de Trabalho dos colaboradores;

•

Relação dos benefícios concedidos;

•

Cópia dos laudos de medicina e segurança do trabalho flTCAT, PCMSO, PPRA);

•

Cópia dos exames admissionais (específicos para a categoria);

•

Cópia da ficha de registro individual;
Certificado de regularidade do FGTS;
Certificado de regularidade do INSS;

Cópia do CAGED atual.
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52. A CONTRATADA deverá apresentar a CONTRATANTE mensalmente (até o dia 25 de cada mês):

•

Espelhos de Ponto individual e assinado;

•

Recibos de pagamento assinados;

•

Recibos e avisos de férias ou demissional quando houver;

•

Recibo rescisório e de férias quando houver;

•

Guias dos encargos trabalhistas e comprovantes de pagamentos;

•

Exames periódicos quando houver;

•

Atualizações dos laudos de medicina e segurança ocupacional;

•

CAGED;

•

Extrato dos benefícios concedidos.

53. fornecer Equipamento de Proteção Individual necessário à execução dos Serviços, conforme definido pelo
Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho

CONFIDENCIALIDADE
54. A CONTRATADA expressamente concorda em não comunicar, revelar ou dísponibilizar, bem como garante
que seus empregados, representantes, contratados, sócios, prepostos ou diretores não comuniquem, revelem
ou dlsponlbillzem quaisquer Informações fornecidas ou obtidas durante a e>Cecuçao dos Serviços ou
relacionadas aos Serviços ora contratados ("Informações Confidenciais") para terceiros, no todo ou em parte,
tanto durante, quanto

até 10 (dez) anos após

terminado este Contrato, a menos que el<pressamente

autorizado pela CONTRATANTE, por escrito. A CONTRATADA concorda em tomar todas as providências

necessárias para evitar a divulgação indevida das "Informações Confidenciais" a terceiros, bem como garantir
que seus empregados, representantes, contratados, sócios, prepostos ou diretores, tomem todas as
providências necessárias para evitar a divulgação indevida das "Informações Confidenciais" a terceiros,

deven o notificar um repre~ntante da CONTRATANTE caso tome conhecimento de quaisquer divulgações
inde ida , não se eximindo, no entanto, de sua responsabilidade perante a CONTRATANTE.
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ss.

Estará sujeita a todas as sanções e penalidades estabelecidas nos termos da legislação
brasileira nos

campos civil

e penal, que desde já declara conhecer, especialmente no que diz respeíto

ao pagament o de

indenização à CONTRATANTE por perdas e danos, em virtude de tal violação.

56. Uma vez findo ou rescindido o presente Contrato, a CONTRATADA deverá proceder à devolução
, no prazo
de 30 (trinta) dias subsequentes, de todas as Informações Confidenciais que tiver recebido da
CONTRATANTE e
dos meios físicos que as suportam, sejam papéis, mídias digitais ou eletrônicas ou quaisquer
outras formas de
armazena mento, inclusive eventuais cópias, assegurando-se de que nilo ficou com nenhuma
outra Informaçã o
Confidencial em seu poder.

COMUNICADOS EADITIVOS
57. Todas as comunicações relativas ao presente Contrato deverão ser realizadas por escrito, mediante
carta
protocolad a, correios com avíso de recebimen to ou ainda e-mail, excetuando-se as referentes
alterações das
condições aqui estabelecidas, as quais prescindem, para sua eficácia e validade de aditivos
contratuai s na
forma escrita, a serem celebrados e ratificados por ambas as partes.

DA CONDUTA ITICA (QÁUSUIAS ANTICORRUPÇÃO)
58. É vedado às partes, seus sócios, empregados, prepostos ou demais contratado s a qualquer título:
a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretame nte, vantagem indevida a agente público
ou a quem quer
que seja, bem como a terceira pessoa a ele relacionada.
b) criar, de modo fraudulen to ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o presente contrato.
c) obter vantagem ou benefício indevido em decorrênc ia da execução deste contrato.
d) manipular ou fraudar o presente contrato, em especial seu equilíbrio econômico -financeiro

.

S8.1 As partes comprome tem-se, em caráter irrevogável e irretratáve l, por si, seus empregados, prepostos
ou
demais contratado s a qualquer título a observar e cumprir rigorosam ente todas as leis cabíveis,

incluindo, mas

não se limitando à legislação brasileira anticorrup ção (Lei de Improbida de Administra tivo - Lei
níl 8.429/199 2 e

.846/2013 e seus regulamentos - em conjunto denominadas "Leis Anticorrupção"), a legislação
ntra a lavagem de dinheiro, assim como as normas e exigências constantes das políticas internas

11 4019-2917
11 9992 7-824 1

ntato.goldturlamo@gmaH.com

www.gOldvanaltu.com.br

59. A CONTRATADA declara e garante que não está envolvida ou Irá se envolver, direta ou Indiretamente, por
meio de seus representantes, administradores, diretores, conselheiros, sócios ou acionistas, assessores,
consultores, partes relacionadas, durante o cumprimento das obrigações previstas neste contrato, em
qualquer atividade ou prática que constitua infração aos termos da lei anticorrupção.

59.1 A CONTRATADA declara e garante que não se encontra, assim como seus representantes,
admínistradores, diretores, conselheiros, sôcios ou acionistas, assessores, consultores, direta ou indiretamente

(i) sob investigação em virtude de denúncias de suborno e/ou corrupção; (ii) no curso de um processo judicial
e/ou administrativo ou foi condenada ou indiciada sob a acusação de corrupção ou suborno; (iíi} suspeita de
práticas de terrorísmo e/ou lavagem de dinheiro por qualquer entidade governamental; e (iv) sujeita

à

restrições ou sanções econômicas e de negócios por qualquer entidade governamental.

59.2 A CONTRATADA declara que, direta ou indiretamente, não ofereceu, prometeu, pagou ou autorizou o
pagamento em dinheiro, deu ou concordou em dar presentes ou qualquer objeto de valor e que durante a
vigência do contrato, não irá ofertar, prometer, pagar ou autorizar o pagamento em dinheiro, dar ou
concordar em dar presentes ou qualquer objeto de valor a qualquer pessoa ou entidade, pública ou privada,
com o objetivo de obter beneficio ílicito para si ou para a CONTRATANTE e/ou seus negócios.

S9.3 A CONTRATADA declara que, direta ou indiretamente, não irá receber, transferir, manter, usar ou
esconder recursos que decorram de qualquer atividade ilícita, bem como não irá contratar como empregado
ou de alguma forma manter relacionamento profissional com pessoas físicas ou jurídicas envolvidas em
atividades criminosas, em especial pessoas investigadas pelos delitos previstos nas leis anticorrupção, de
lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e terrorismo.

59.4 A CONTRATADA se obriga a notificar prontamente, por escrito, à CONTRATANTE a respeito de qualquer
suspeita ou violação do disposto nas leis anticorrupção e/ou neste contrato, e ainda, a informar a ocorrência
de participação em práticas de suborno ou corrupção, assim como o descumprimento de qualquer declaração

prevista neste contrato.

9.5 A CONTRATADA declara e garante que: i) seus atuais representantes não são funcionários públicos ou
regados de qualquer esfera do Poder Público, ii} que informará por escrito, no prazo de vinte e quarto
ras, qualquer nomeação de seus sócios como funcionários públicos ou empregados de qualquer esfera do
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Poder Públlco. A CONTRATANTE poderá, a seu exclusivo critério, rescindir o presente contrato, caso a
CONTRATADA realize a nomeação indicada no Item

M acima, sendo que, neste caso, não serão aplícáveís em

relação à CONTRATANTE quaisquer multas ou penalidades em decorrência da rescisão deste instrumento,
devendo a CONTRATADA responder pela reparação de eventuais perdas e danos causadas em relação a esta
ocorrência.

59.6 A CONTRATADA se obriga a cumprir e fazer respeitar o Código de Ética da CONTRATANTE e se
compromete a tratar como matéria sigilosa todos os assuntos a que t iver acesso de forma direta ou indireta,
obrigando-se a deles não se utilizar em benefício próprio, não permitindo que qualquer pessoa deles se utilize,
sob pena de rescisão imediata deste, sem direito a multa ou indenização, responsabilizando-se pela reparação
dos danos eventualmente causados à CONTRATANTE.

59.7 O não cumpriment o pela CONTRATADA das leis anticorrupção e/ou do disposto nas cláusulas 58

e 59

deste aditamento e seus subitens caracterizará infração grave ao presente contrato, reservando-se a
CONTRATANTE ao direito de, agindo de boa fé, declarar imediatamente rescindido o contrato, sem qualquer
ônus ou penalidade, sendo a CONTRATADA responsável pela reparação dos danos eventualmente causados,
sejam eles de natureza moral ou material.

59.8 Declara a CONTRATADA ter ciência de que os empregados da CONTRATANTE estão impedidos de receber
quaisquer tipos de brindes, cortesias, gratificações e símitares, em qualquer época e a qualquer pretexto.
Assim, a CONTRATADA declara que se eximirá de praticar qualquer ato que desrespeite o contido nesta
cláusula, comprometendo-se a dar ciência desta disposição aos seus empregados e prepostos.

S9.8.1 Eventuais convites para participação em cursos, seminários ou visitas técnicas realizados em âmbito
nacional ou internacional deverao ser formulados em nome da CONTRATANTE e encaminhados para
aprovação de sua Superintendência. Da mesma forma serão tratados os casos de apoio ou patrocínio de
atividades realizadas pela CONTRATANTE.

DISPOSIÇÕES GERAIS
er tolerância entre as partes no que tange ao cumprimento das respectivas obrigações, não será
a nevação ou perdão, permanecendo as cláusulas deste Contrato em pleno vigor e efeito, na forma
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61. O prese nte Contrato substitui e revoga todos
os enten dime ntos e acordos anteriores havidos entre
as
partes em relação ao ora pactuado, tenha m sido escrit
os ou verbais.
62. Este Contrato não pode rá ser cedido ou transferido
, no todo ou em parte, sem o consentimento prévi
o,
por escrito, da outra parte.
FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de rtu, Estado de São
Paulo, para dirimir quaisquer quest ões oriundas deste
Contrato, com exclusão de qualq uer outro, por mais
privilegiado que seja.
E, por estar em assim, justo s e contr atado s, depo is
de lido e achado conforme, firmam o prese nte instru
ment o
em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na pre
sen ~s teste munh as qualificadas para que produ
zam um
só fim de direito.
./
/
//,/

ltu, 1

f n2 60.59 8.448 /0008 -57

Daniel Martins de Sousa - Sócio
Gold Turis mo e Fretamento Ltda
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