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• 

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME 

Nesta data, abro o quarto volume destes autos, à folha nº534, do que, para 
constar, lavro este termo. 

Brasília, 15 de iUnj-iJ2015. 

FABIANO~~A Matríta~~~~ 
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MINISTÉRlO PúBLICO FEDERAL 
Procuradoria-Geral da República 

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 20 
RICARDO RIBEIRO PESSOA 

Aos vinte e oito dias do mês de maio de 2015, na sede do 
Ministério Público Militar - Procuradoria-Geral de Justiça Militar 
- Setor de Embaixadas Norte, lote 43, Brasília (DF), CEP 70800-
400, presentes os Procuradores da República Andrey Borges de 
Mendonça, Rodrigo Telles de Souza e o Promotor do Ministério 
Público do Distrito Federal Wilton Queiroz de Lima, integrantes 
do Grupo de Trabalho instituído pela Procurador-Geral da 
República através da Portaria PGRlMPU n° 3, de 19/01/2015, 
bem como o Delegado da Polícia Federal Josélio Azevedo de 
Sousa, foi realizada, observando-se todas as cautelas de sigilo e 
prescrições da Lei 12.850/2013, na presença dos advogados 
Tracy Joseph Reinaldet, OABIPR n° 56.300, e Carla Vanessa 
Tiozzi Huybi De Domenico Caparica Aparicio, OAB/SP 146.100, 
a oitiva do colaborador RICARDO RIBEIRO PESSOA, 
brasileiro, casado, natural de SalvadorlBA, filho de Heloísa de 
Lima Ribeiro Pessoa e Carlos Ribeiro Pessoa, nascido em 
15/11/1951, profissão engenheiro civil, RG n° 684844-IPMlBA, 
CPF n° 063.870.395-68, o qual declarou: QUE renuncia, na 
presença de seus defensores ao direito ao silêncio, reafirmando o 
compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do §14° do art. 
4° da Lei n° 12.850/2013; QUE o declarante e seu defensor 
autorizam expressamente e estão cientes do registro audiovisual 
do presente ato de colaboração em mídia digital, além do registro 
escrito (duas vias do termo assinadas em papel), nos termos do 
§13 do art. 4° da Lei n° 12.850/2013, os quais serão, ao final do 
ato, devidamente lacrados e custodiados pelos representantes do 
Ministério Público ora presentes, que ficarão responsáveis pela 
guarda, custódia e preservação do sigilo das informações, a 
serem ulteriormente apresentados ao Supremo Tribunal Federal; 
indagado acerca dos fatos constantes do anexo 24 (FORMA DE 
OBTENÇÃO DE DINHEIRO EM ESPÉCIE) afirmo~: QU~· 
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PGR Termo de Colaboração 11. 20 

conforme afirmou anteriormente, o declarante obtinha dinheiro 
em espécie, para pagamento da propina, de três formas diversas: 
(1) através da empresa ROCKSTAR, que atua na área de Stock 
Car (comercializando camarotes e outros serviços para corridas 
de stock car), sendo que a UTC firmava contratos com essa 
empresa em valores superiores aos realmente pagos - ou seja, os 
serviços eram superfaturados, e o excedente, em dinheiro, era 
devolvido pela ROCKSTAR para a UTC, para ser utilizado para 
o pagamento da propina; (2) através da empresa SM 
TERRAPLENAGEM, por meio de contratos simulados de 
locação de equipamentos de terraplenagem, e nesse caso não 
havia qualquer prestação de serviço, sendo o valor contratado 
devolvido em dinheiro, descontados os tributos e uma "taxa" 
pelo serviço; e (3) do escritório do advogado ROBERTO 
TROMBETA, por meio de contratos superfaturados de serviços 
de advocacia - ou seja, contratos reais, por serviços que foram 
prestados, mas em valores superiores aos realmente cobrados, 
sendo que o excedente era devolvido à UTC, de modo 
semelhante aos contratos com a empresa ROCKSTAR; QUE não 
conhecia ninguém nas empresas ROCKSTAR e SM 
TERRAPLENAGEM; QUE os contatos com as empresas 
ROCKSTAR e SM TERRAPLENAGEM eram feitos por 
WALMIR PINHEIRO; QUE quem se aproximou destas 
empresas foi WALMIR, tendo o declarante delegado tal função a 
ele; QUE o declarante sabia que, por trás dessas empresas, estava 
a pessoa de ADIR ASSAD; QUE parou de fazer negócios com 
ADIR ASSAD depois que o nome dele ficou muito exposto, por 
estar envolvido em diversas investigações; QUE o escritório do 
advogado ROBERTO TROMBETA presta serviços à UTC na 
área tributária há mais de 15 anos; QUE os contatos para essa 
questão das notas superfaturadas eram feitos entre ROBERTO 
TROMBETA e WALMIR PINHEIRO; QUE não sabe dizer se o 
sócio de ROBERTO TROMBETA sabia desses fatos; QUE 
acredita que a emissão de notas superfaturadas pelo escritório de 
ROBERTO TROMBETA, para fins de "caixa 2", começou a 
partir de 2005 ou 2006, e foi crescendo, com o passar dos anos, 
especialmente após pararem de trabalhar com ADIR ASSAD; 

2 de 5 

37
02

22
89

85
9 

Pe
t 5

62
4



• 

• 

PGR Termo de Colaboração 11. 20 

QUE O declarante junta diversos documentos referentes a tais 
fatos; QUE junta uma planilha, extraídas da contabilidade da 
UTC, em que descreve as notas fiscais emitidas para a SM 
TERRAPLANAGEM e ROCKSTAR; QUE junta também 
contrato entre a ROCKSTAR e TEC INCORPORAÇÕES E 
EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (antiga UTC DI -
DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO) de prestação de 
serviços, assim como contrato social da ROCKSTAR e todas as 
notas fiscais relacionadas, que serão juntados em anexo; QUE da 
mesma forma, em relação à SM TERRAPLENAGEM, em que 
junta contrato de prestação de serviços com a UTC 
ENGENHARIA, contrato social e notas fiscais; QUE ADIR 
ASSAD, no caso da ROCKSTAR, pagava os impostos e ficava 
com 20% do valor das notas; QUE em relação à SM 
TERRAPLENAGEM, também ADIR ASSAD ficava com 20% 
das notas; QUE o modus operandi era o seguinte: a SM 
TERRAPLENAGEM e a ROCKSTAR emitiam a nota fiscal, a 
empresa do declarante fazia o TED para a conta da empresa no 
valor total e o valor combinado era entregue em espécie no 
escritório da UTC por algum emissário de ADIR ASSAD ou 
algum emissário de YOUSSEF iria buscar tal quantia por ordem 
do declarante; QUE não sabe especificar quanto TROMBETA 
cobrava pelas notas superfaturadas e WALMIR poderá 
especificar melhor; QUE o modus operandi era o mesmo, ou 
seja, emitia-se a nota fiscal, era feito o TED e algum emissário de 
TROMBETA levava o dinheiro em espécie na UTC; QUE 
também apresenta documento com todas as notas fiscais, contrato 
de prestação de serviços entre o escritório de TROMBETA 
(MRTM GESTÃO EMPRESÁRIA LTDA) e a UTC 
ENGENHARIA; QUE houve uma fiscalização da Receita 
Federal, que resultou na lavratura de um auto de infração de R$ 
136 milhões de reais em face da UTC, em razão dos contratos 
celebrados com as empresas do ADIR ASSAD (SM 
TERRAPLENAGEM e ROCKSTAR); QUE a UTC parcelou o 
pagamento desta dívida tributária; QUE se compromete a 
apresentar este auto de infração; QUE nunca usou os serviços de 
ALBERTO YOUSSEF para "produzir" dinheiro em es écie para 
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PGR Termo de Colaboração n. 20 

criar caixa dois, pois buscava separar quem levava o dinheiro e 
quem levantava dinheiro para o caixa dois; QUE YOUSSEF, 
porém, guardava, como se fosse um "banco", os valores do caixa 
dois obtidos com ASSAD e TROMBETA, no interesse do 
declarante, por uma questão de segurança; QUE toda a parte de 
caixa dois era decidida pelo declarante e ninguém mais, seja na 
UTC ou na CONSTRAN, tomava decisões sobre este tema; QUE 
a única pessoa que tinha conhecimento deste esquema e dele 
participava, cumprindo as ordens do declarante, era WALMIR 
PINHEIRO, diretor financeiro e pessoa de confiança do 
declarante; QUE o declarante não delegava tais funções; QUE os 
valores obtidos com o caixa dois eram destinados para o 
pagamento de propina, para PAULO ROBERTO COSTA, 
YOUSSEF, BARUSCO, RENATO DUQUE, JOÃO VACCARI e 
todos políticos mencionados nos anexos que receberam em 
espécie; QUE todos os vaIores que o declarante levantou como 
caixa dois ao longo dos anos está registrado nestes documentos e 
notas fiscais, ora juntados, relativos às empresas ROCKSTAR, 
SM TERRAPLENAGEM e escritório de TROMBETA; QUE 
nunca obteve caixa dois por outros esquemas diversos dos 
relacionados a estas três empresas; Nada mais havendo a ser 
consignado, determinou-se que fosse encerrado o presente termo 
que, li e achado onfl!lrme, vai por todos assinado e lacrado em 
envelo s pr' 

ÉRIO PÚBLICO: 

DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL: 
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PGR 

ADVOGADOS 

Tracy Joseph Reinaldet, 

Carla Vanessa Tiozzi Hu 
OAB/SP 146.100 

Termo de Colaboração n. 20 

e Domenico Caparica Aparicio, 
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Da1a hora 

1510412014 
11:56:40 

1510412014 
11:55:00 

1510412014 
11:13:14 

1510412014 
11:11:05 

Página 1 de 1 S .1"~ 

17/041201515:40:13 

Relatório de movimentação 01/01/2011 00:00:00 até 17/0412015 23:59:59 

Usuário TIpo Crachá Leitor Sentido Status Motivo 

ROBERTO TROMBETA VISITANTE 7861015 CATRACA 2 S LIBERADO 

ROBERTO TROMBETA VISITANTE 7861015 9 ANDAR S LIBERADO 
ACESSO 

ROBERTO TROMBETA VISITANTE 7861015 9 ANDAR 
S 

LIBERADO 
ACESSO 

ROBERTO TROMBETA VISITANTE 7861015 CATRACA 1 
E LIBERADO 

COFRE 

4 

http://I72.16.40.711db/selectJelatorio.php?pag=rel_movimentacao 17/04/2015 
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·R'l'R GES1'AO EIIPIlESARIAL L'I'DA. 

CONTRATO DE PRESTACÃO DE SERVICOS 

\ 
Pelo presente instrumento particular, 

U T C ENGENHARIA S/A, com sede na cidade de Poá, Estado de São Paulo, na Rua 26 de Março, 26, Sala 03, Centro, 

Cep 08555-620, inscrita no CNPJ/MF sob número 44.023.661/0069-04, neste ato representada por seu representante 

legal na forma de seu contrato social, doravante designada, simplesmente. "CONTRATANTE"; e, 

MRTM GESTÃO EMPRESARIA lTDA., com sede na cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, na Av. Brasil, 

l
o. 402, sala 3, Jardim São Luis, CEP 06502-210, inscrita no CNPJ/MF sob número 03.524.053/0001-08, neste ato 

epresentada por seu representante legal na forma de seu Contrato Social doravante designada, simplesmente, 

"CONTRATADA". podendo, UTC e a Contratada, conjuntamente. serem denominadas de "Partes" ou isoladamente 

ainda, indistintamente, de "Parte". 

RESOLVEM as Partes assinar o presente Contrato de Prestação de Serviços ("Contrato") que se regerá pelos seguintes 

termos e condições: 

cLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1. Objeto: Constitui objeto do presente Contrato a prestação dos seguintes serviços: 

r 

• 

a) Preparação, acompanhamento e aprovação de documentos referentes ao Aditivo de Contrato n° 

0800.0037911.07.2 - Consórcio GASVAP; 

b) Elaboração de Planilhas e outros cálculos necessários para o Aditamento do Contrato n' 0800.0037911.07.2 -

Consórcio GASVAP; 

c} Assessoria Fiscal para apuração e demonstração dos impactos tributários do pretenso Aditivo de Contrato n
D 

0800.0037911.07.2 - Consórcio GASVAP; 

d) Participação em reuniões referentes ao Aditivo de Contrato n° 0800.0037911.07.2 - Consórcio GASVAP. 

Para operacionalização e consecução dos serviços ora contratados, deverá a CONTRATADA analisar todos os 

documentos apresentados pela CONTRATANTE, no que tange ao Aditivo citado acima. 

1.2 Entrega: Os Serviços serão considerados entregues apenas se houver atendimento integral dos critérios contidos 

neste Contrato, mediante, ainda, a manifestação expressa e por escrito da UTC nesse sentido. Observadas as demais 

disposições deste Contrato, caso a UTC verifique que os serviç~:-plstados não atendem a tais critérios, total ou 

parcialmente, ou apresentem vicias ou defeitos de qualquer naturi a UTC, ao seu exclusivo critério, poderá eXigi~da 
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elJ8T8 GESTAO EMPIU1SARIAL L'l'DA. 

Contratada (O abatimento proporcional no preço dos Serviços; ou (ii) reparação dos Serviços para sanar os vícios e 

defeitos e para atendimento dos critérios não observados. 

1.3 local: Os Serviços serão prestados nas dependências da Contratada no endereço acima mencionado. 

cLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

2.1. Obrigacões da Contratada: São obrigações da Contratada, observadas as demais disposições deste Contrato: 

2.1.1. Suprir, em tempo hábil, qualquer ausência de empregado alocado, de modo a preservar o padrão de I qualidade técnica e a impedir a solução de continuidade na execução dos Serviços contratados; 

2.1.2. Refazer ou revisar, às suas custas, quaisquer dos Serviços que venham a ser considerados pela UTC como 

errados, insuficientes ou inadequados, de acordo com este Contrato e com os critérios para sua aceitação; 

2.1.2.1. No caso da Contratada se recusar a corrigir os defeitos, omissões ou falhas, a UTC poderá proceder, a seu 

critério, à correção dos mesmos, respondendo a Contratad.3 pelas multas, e outras sanções decorrentes do 

inadimplemento contratual. podendo ainda a UTC se ressarcir desses custos com as garantias contratuais ou com os 

créditos de qualquer pagamento ainda devido à Contratada, com base neste ou em outro contrato, sem prejuízo das 

sanções cabíveis nos termos da Cláusula 9 abaixo; 

2.1.3. Observar os prazos estabelecidos para a prestação dos Serviços; r 2.2. Obrigacões da UTe: São obrigações da UTC, observadas as demais disposições deste Contrato: 

2.2.1. Assegurar o acesso de funcionários da Contratada às suas instalações, desde que estejam devidamente 

identificados e de acordo com as normas de procedimentos de segurança da UTC; 

2.2.2. Fornecer à Contratada as informações, a documentação técnica e os recursos indispensáveis à realização dos 

Serviços, exceto por aqueles pelos quais a Contratada tem exclusiva responsabilidade; 

2.2.3. Comunicar à Contratada quaisquer instruções ou procedimentos a serem adotados sobre assuntos 

relacionados a este Contrato; e 

2.2.4 . Efetuar os pagamentos devidos pelos Serviços prestad , nas datas estabelecidas. 
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·tIRTR GES'fAO EIU'RESARIllL L'fDA. 

2.3 Qualquer aviso ou outra comunicação de uma Parte à outra a respeito deste Contrato, será feito por escrito e 

poderá ser entregue pessoalmente ou enviado por correio. fac-símile ou meio eletrônico, mediante a comprovação 

formal do seu recebimento, para o endereço e em atenção aos representantes abaixo indicados: 

(a) se para a UTC, no endereço constante do preâmbulo deste Contrato: 

Ale: Walmir Pinheiro 

Tel.: 113124-1255 

Fax: 113124-1255 

e-mail: walmir.pinheiro@utc.com.br 

t (b) se para a CONTRATADA, no endereço constante do preâmbulo deste Contrato: 

Ale: Rodrigo Morales 

Tel.: 115112-3677 

Fax: 11 5507-6053 

e-mail: rmorales@hedgeconsultoria.com.br 

2.3.1 Qualquer mudança em qualquer dos supracitados dados de uma das Partes deve ser notificado à outra Parte em 

até 10 (dez) dias após a referida alteração. 

cLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO 

• 3.1. •• 
Prazo contratual: Este Contrato tem prazo indeterminado, contados da assinatura do presente instrumento . 

CLAUSULA QUARTA - PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

4.1. Preco: Pela prestação dos Serviços, a UTC pagará à Contratada a titulo de honorários um percentual 

correspondente a 15% (quinze por cento) do valor acrescido ao Contrato n" 0800.0037911.07.2 - Consórcio 

GASVAP, por conta de novo aditivo. a serem pagos em 09 (nove) parcelas. 

No Preço já estão incluídos todos os custos diretos e indiretos da Contratada, administração, seguros, 

adicionais de periculosidade
l 

encargos fiscais, sociais e previdenciários. sem a estes se limitar, inclusive contratação de 

terceiros. escritórios de advocacia, que se façam necessários para defesa da UTC em esfera judiCial. 

4.2. Despesas: As despesas incorridas pela Contratada já estã incluídas no Preço. A UTC fica isenta de qualquer 

• responsabilidade quanto ao pagamento ou ressarcimento das des esas da Contratada. <:-", '>. 
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• IJRTR GES'fAO EIJl'llESllRIAL L'rDA. 

4.3. Reajustes: O presente Contrato será irreajustável. 

4.4. Tributos: Os tributos incidentes sobre os valores contidos neste Contrato, serão retidos pela UTC, quando 

assim a lei determinar, de acordo com o item 4.4.1 seguinte. O Preço deste Contrato já inclui todos os tributos devidos 

pela Contratada em razão da prestação dos Serviços. 

4.4.1 A Contratada será sempre responsável diante da UTC, por si e por seus subcontratados, pelo pagamento de todos 

os tributos, quer sejam impostos, taxas, contribuições de qualquer natureza, emolumentos, tarifas, preços públicos, 

empréstimos compulsórios e toda e qualquer forma de cobrança que lhe seja imposta através de lei para o exercício de 

sua atividade ou em razão de sua personalidade jurídica, quer sejam presentes ou futuros, cobrados ou lançados 

t contra a Contratada por qualquer autoridade governamental, federal, estadual ou municipal, em razão deste Contrato, 

de sua execução, Ou incidentes sobre ele, incluindo, sem limitação: 

• • 

• 

(i) Todos os tributos incidentes sobre renda, receita bruta, faturamento, serviços, lucros, franquia, transporte e 

propriedade; impostos alfandegários, licenças, permissões, impostos sobre circulação de mercadorias, sobre a 

prestação de serviços de qualquer natureza, sobre importação, exportação. industrialização, manufatura ou similares; 

royalties, participações, e também quaisquer multas, penalidades, juros ou outras cobranças incidentes e feitas pelo 

eventual descumprimento de obrigação principal ou acessória referente a tais tributos; 

4.4.2 A UTC terá o direito de reter na fonte quaisquer tributos incidentes sobre pagamentos devidos à Contratada, 

nos termos deste Contrato, na medida em que tal retenção seja exigida por qualquer autoridade governamental, sendo 

que tal recolhimento isentará a UTC de qualquer responsabilidade junto à Contratada. 

4.4.3 A Contratada deverá indicar na fatura a ser submetida à UTC os valores a serem recolhidos a título de 

contribuição do Instituto Nacional de Seguridade Social em decorrência da prestação dos Serviços. A Contratada 

concorda que a UTC efetuará o recolhimento com base nas informações fornecidas pela Contratada nas faturas e que a 

UTC não será responsável por quaisquer responsabilidades decorrentes desta informação, incluindo nos casos em que 

a Contratada não indique a necessidade do referido recolhimento. A Contratada decfara que será a única responsável 

nos casos em considere como não aplicável ou não devido o recolhimento da contribuição ao INSS, devendo a ausência 

desta informação na fatura ser considerada como uma escolha da Contratada pela inaplicabilidade do recolhimento de 

tal contribuição sobre o referido Serviço. 

4.5 Pagamentos: Os pagamentos a serem realizados pela UTC à Contratada por força do presente Contrato deverão 

ser efetuados, mas sendo observadas as seguintes condições: (i) o pagamento somente será devido se a Contratada 

tiver cumprido todas as suas obrigações contratuais, inclusive, s m limitação, a prestação dos Serviços a contento, 

observando os critérios para o aceite parcial (se os Serviços fore prestados em etapas) ou integral pela UTC; (H) a UTC 

poderá reter quaisquer pagamentos, no todo ou em pa c o a Contratada esteja inadimplente - neste ou qualquer 
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.IIRTll GES'I'AO 1~)Il)IU~SARIAL t'I'OA. 

out'o contrato em que sejam Partes a UTC e a Contratada; (iii) a Contratada deverá emitir as faturas/Notas Fiscais em 

conformidade com a legislação em vigor. Sua entrega será considerada feita mediante protocolo da UTC; (iv) Não 

aplicável; (v) no caso de dados incoerentes, erros, falhas ou divergências nas fatu,as, a data de seu pagamento será 

alterada para o primeiro dia útil ap6s cinco dias da reapresentação, pela Contratada, das notas fiscais e faturas 

devidamente retificadas, as quais não estarão atualizadas monetariamente ou sujeitas a quaisquer acréscimos. A 

aceitação pela UTC de faturas que não estejam acompanhadas da documentação mencionada nesta Cláusula não 

desobrigará a Contratada de suas responsabilidades fiscais ou trabalhistas nem transferirá tal responsabilidade para a 

UTC. 

4.6. Caso a UTC constate quaisquer irregularidades em faturas já pagas, esta efetuará a glosa e optará ao seu exclusivo 

t critério, entre: (i) desconto do valor discrepante no próximo pagamento; ou (ii) notificar a Contratada para 

recolhimento no prazo máximo de dez dias corridos, contados da data do recebimento da notificação. Em qualquer 

hipótese, caso o Preço não seja estabelecido em moeda estrangeira (ou variável de acordo com moeda estrangeira), o 

valor será atualizado pelo IGP-M/FGV. Caso tal índice venha a ser extinto, o índice a ser utilizado em seu lugar será o 

IPCA, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e, caso este último índice também venha a ser 

extinto, as Partes negociarão a aplicação de um novo índice, que deverá ser o mais próximo possível do índice 

anteriormente utilizado em sua forma de cálculo. 

cLÁUSULA QUINTA - CONFIDENCIAlIDADE 

5.1 Sigilo: À Contratada é vedado, sob as penas da lei, prestar informações a terceiros sobre a natureza, conteúdo 

ou andamento dos serviços objeto deste Contrato, bem como divulgar, através de qualquer meio de comunicação, 

• dados e informes relativos aos serviços executados ou sobre informações ou documentos fornecidos pela UTC em 

• razão dos Serviços, salvo por expressa autorização escrita da UTC. 

• 

5.2 Definição de Informação Confidencial: Informação Confidencial significa, para todos os fins deste Contrato, toda 

comunicação escrita ou eletronicamente gravada, ou oral, que venha a ser reduzida a termo ou transcrita de qualquer 

forma, e que seja fornecida para a Contratada ou seus Prepostos, pela UTC e que tenha relação, ou seja revelada em 

conexão, ou com a atividade de cada uma das Partes ou com o objeto deste Acordo, e que seja confidencial, 

patenteada e de qualquer forma não disponível ao público em geral. Não obstante o precedente, as seguintes 

informações não constituirão Informação Confidencial para os fins deste Acordo: 

/ 7- r 
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a) informações que são ou venham a ser de conhecimento geral do público de outra forma que não pela revelação da 

UTC; 

b) informações que já estivessem em poder da Contratada, em bases de não confidencialidade, antes de serem 

fornecidas pela UTC à Contratada; ou 

c) informações que venham a estar disponíveis para a Contratada ou seus Prepostos, de forma não confidencial, vindas 

de outra fonte que não a UTC e caso não seja do conhecimento, à época, por parte da Contratada, que esta outra fonte 

estivesse proibida de transmitir de qualquer forma a informação para ela ou para seus Prepostos. 

5.2.1 Definicão de Pessoa: O termo "Pessoa" significa, para os fins desta Cláusula, de forma ampla, toda pessoa 

jurídica, de direito público ou privado, inclusive entidades governamentais, corporações, sociedades comerciais, t companhias, outras sociedades, assim como pessoas fisicas. 

5.2.2 Definição de Preposto: O termo "Prepostd' significa, para os fins desta Cláusula e quando usado em referência 

a uma das Partes, apenas seus Diretores, Membros de Conselho de Administração e Fiscal, empregados. consultores, 

contratados, mandatários e Afiliadas, se houver, que tenham que conhecer a Informação Confidencial para o Uso 

Permitido. 

5.2.3 Definicão de Afiliada: Para os fins desta Cláusula, a expressão "Afiliada" significa uma companhia, sociedade ou 

outra forma de organização empresarial que controla ou é controlada por uma das Partes, ou que é controlada por 

uma entidade que controla uma das Partes. "Controle", de acordo com esta Cláusula, significa a propriedade direta ou 

indireta de mais de 50% {cinqüenta por cento} dos direitos de voto numa sociedade, companhia ou outra forma de 

organização empresarial, ou o direito de administrar ou dirigir esta entidade, por direito de propriedade ou por direito 

• 

de voto, através de acordo de acionistas, quotistas ou de administração, ou de qualquer outra forma permitida na 

• legislação brasileira. 

• 

5.3 Não-fornecimento de Informacão Confidencial: Da data de assinatura deste Acordo. até 03 (três) anos após o seu 

término ou rescisão, se prazo maior não for previsto em lei ou regulação, cada uma das Partes concorda que todas as 

informações definidas como Informação Confidencial pelas Partes: (i) podem ser revistas ou usadas pela Contratada ou 

seus Prepostos apenas para o cumprimento deste Contrato e dos outros contratos que deste compromisso decorram, 

e para nenhum outro propósito; (iO serão fornecidas pela Contratada apenas para seus próprios Prepostos, 

conselheiros, consultores, agentes e representantes, na medida do necessário e desde que estes concordem com as 

obrigações contidas neste Contrato; e (iii) serão mantidas em sigilo pela Contratada e não serão comunicadas, ou de 

nenhuma outra forma reveladas para qualquer pessoa não autorizada pela outra Parte a receber tal informação, com 

exceção daquelas exigidas pela legislação brasileira, assegurando, neste caso que todas as medidas razoáveis serão 

tomadas para assegurar que nenhuma Informação confidi cial seja vista. ou revelada a qualquer pessoa não-.---/ ' '\I""" autorizada pela Parte Protegida. , (')\ '.,' 0»" 
!C.){J~~l 
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S.4 Autorizacões - Caso a UTC, a seu livre e exclusivo critério, autorize a revelação da Informação Confidencial para 

terceiros, deverão ser celebrados, sempre, previamente com eles, acordos de confidencialidade semelhantes, onde 

estes se obrigarão a não fornecer a Informação Confidencial, mantendo-a em sigilo nos termos desta Cláusula. 

5.4.1 Se a Contratada for requisitada ou obrigada a fornecer informação que tenha sido transmitida pela UTC, nos 

termos da Cláusula 5.3 (iii) acima, através de requerimento legal ou judicial ou por ordem governamental, deverá a 

mesma, antes de fornecer tal informação, notificar à UTC no prazo de 3 (três) dias úteis, a fim de que esta ou suas 

Afiliadas possam utilizar-se de todos os meios disponíveis, a seu único critério, para anular tal requerimento ou ordem, 

ou envidar esforços para que tal informação seja mantida confidencial. 

I cLAUSULA SEXTA - PROPRIEDADE INTELECTUAL 

• • 

• 

6.1. Propriedade intelectual da UTC: Para a prestação dos Serviços, poderá ser eventualmente conveniente a 

utilização, pela Contratada, de Propriedade Intelectual da UTC. A UTC poderá autorizar a Contratada a utilizar sua 

Propriedade Intelectual, desde que observadas as condições abaixo: 

6.1.1. O termo "Propriedade Intelectual" significa toda a propriedade intelectual e industrial da UTC oU das 

empresas afiliadas e que compõem o grupo econômico da UTC; 

6.1.2. A UTC reserva-se o direito de, a seu exclusivo critério, dar ou não autorização à Contratada para que use 

alguma Propriedade Intelectual da UTC. Para que a autorização seja válida (i) ela deve ser feita por escrito; (ii) firmada 

por representante legal da Contratada, em instrumento que deve conter uma descrição razoável da Propriedade 

Intelectual objeto da autorização, limites da autorização e demais condições reputadas relevantes pela UTC; e (iii) ser 

necessariamente utilizada somente para os .objetivos delineados no presente Contrato durante o prazo de vigência do 

mesmo; 

6.1.3. A Contratada compromete-se a não praticar e impedir que sejam praticados quaisquer atos ou omissões que 

prejudiquem, ou possam vir a prejudicar, a imagem da UTC e sua Propriedade Intelectual; 

6.1.4. A Contratada reconhece os direitos da UTC sobre a Propriedade Intelectual, especialmente os direitos de 

titularidade e uso. Não poderá a Contratada alegar, portanto, durante a vigência desse Contrato, ou mesmo depoiS de 

seu término, que em decorrência da autorização de uso da Prop' dade Intelectual que lhe venha a ser concedida, 

tenha a Contratada adquirido qualquer direito em relação à Propri dade Intelectual da UTC, além daquele de usá-Ia em 

caráter provisório, nos termos deste Contrato e do termo de aut rização; 
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6.1.5. É vedado à Contratada, suas coligadas e controladas, assim como afiliadas sob controle comum, utilizar 

qualquer Propriedade Intelectual da UTC, relacionando ou associando de qualquer forma às respectivas razões sociais 

ou nomes de fantasia; e 

6.1.6. Se da execução dos Serviços resultarem inventos, aperfeiçoamentos, inovações ou qualquer tipo de 

propriedade intelectual, estes pertencerão à UTC, obrigando-se a Contratada, desde já, a fornecer todos os subsídios 

necessários para que a UTC providencie toda a documentação. realize todos os registros e tome todas as demais 

providências para proteger seus direitos, inclusive, porém sem limitação, o depósito no Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial- INPI. 

16.2. Propriedade intelectual de terceiros: 

6.2.1. A Contratada deverá informar à UTC, com antecedência razoável, a existência de direitos protegidos pela 

legislação de propriedade intelectual e industrial sobre materiais, máquinas, equipamentos, dispositivos, processos, 

desenhos, modelos, marcas e quaisquer outros bens tangíveis ou intangíveis que pretenda utilizar na prestação dos 

Serviços e obter prévia autorização dos detentores de tais direitos para referida utilização; e 

6.2.2. A Contratada será sempre, perante terceiros, a única responsável pela infração de direito de uso de materiais 

ou processos de fabricação e execução protegidos por marcas e patentes, respondendo diretamente por quaisquer 

indenizações, taxas ou comissões que forem devidas, bem como por quaisquer reclamações resultantes do mau uso 

que deles fizer na execução deste Contrato . 

• cLÁUSULA SÉTIMA - DECLARAÇÕES E GARANTIAS DAS PARTES 

• 7.1. As Partes neste ato declaram mutuamente que: 

7.1.1. Representacão: O signatário do presente Contrato ê seu legítimo representante legal, ou procurador investido 

com todos os poderes necessários e suficientes, possuindo todas as autorizações necessárias para a assinatura deste 

instrumento; 

7.1.2. Práticas Negociais: Cumprirão com todas as leis, regulamentos e regras aplicáveis à execução das obrigações 

ora assumidas pelo presente Contrato, e neste sentido não deverão, direta ou indiretamente oferecer, pagar, prometer 

pagar ou autorizar o pagamento de qualquer quantia, ou oferecer, dar, prometer dar ou autorizar dar qualquer valor 

para qualquer dirigente ou qualquer empregado de qualquer órgão governamental ou qualquer departamento, 

agência, órgãos ou companhias subsidiárias integrais destas; ualquer partido polítiCO, empregado ou dirigente ou 

e qualquer candidato a cargo político ou qualquer subdivisão olitlCa, ou qualquer pessoa, enquanto sabendo ou tendo ' 

razões para saber que toda ou uma parte de tal quan ·a o ,coisa ou valor sera oferecida, dada ou prom.etidr,,~~a ou ! 
, .1 1/ 
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indiretamente para dirigentes governamentais com o objetivo de (i) influenciar qualquer ato ou decisão de tal dirigente 

governamental, inclusive uma decisão de faltar com o cumprimento de suas funções oficiais; ou (ii) induzir tal dirigente 

a fazer ou deixar de fazer qualquer ato com violação de seus deveres legais; Ou (iii) induzir tal dirigente governamental 

a usar sua influência com o governo ou órgãos auxiliares deste, com o objetivo de dar assistência a qualquer das Partes 

na obtenção ou reserva de negócios com ou direcionando negócios para qualquer pessoa; 

7.1.3. Notificarão uma a outra Parte, imediatamente, acerca de qualquer solicitação, demanda ou outro 

requerimento de qualquer coisa de valor, por ou em representação de qualquer dirigente governamental, partido 

político, dirigente de partido político, ou qualquer candidato a cargo político relacionado ao objeto deste Contrato; e 

17.1.4. Não obstante quaisquer disposições deste Contrato em contrário, indenizarão, defenderão e manterão 

incólume a parte adimplente, assim como sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum, e 

seus respectivos diretores, gerentes, empregados e representantes, contra qualquer ação, perda, prejuízo, 

• • 

responsabilidade, despesas ou custos, sejam de que natureza forem, incluindo honorários advocatícios em bases 

razoáveis, taxas e custos oriundos ou relacionados à falha da Contratada no cumprimento das disposições ora 

estabelecidas. 

7.1.5 As obrigações de cada Parte, pactuadas nos itens 7.1.2, 7.1.3 e 7.1.4. acima, permanecerão em vigor ainda que 

findo o presente Contrato. 

7.1.6. A Contratada declara neste ato que irá abster-se de utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execução 

deste instrumentol mão-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIII do art. 72 da Constituição da República, bem 

como exigir que a referida medida seja adotada nos contratos firmados com os fornecedores de seus insumos e/ou 

prestadores de serviços, sob pena de rescisão do Contrato. Declara também que cumprirá e fará cumprir por seus 

sub contratados toda a legislação trabalhista em vigor no País. 

cLÁUSULA OITAVA - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

8.1. Responsabilidade geral da Contratada: Na prestação dos Serviços a Contratada empregará máximo zelo, 

responsabilizando-se integralmente por si, seus empregados, prepostos e subcontratados perante a UTe e a terceiros 

afetados pelas perdas e danos a que der ensejo, seja por ação ou omissão. A Contratada deverá garantir a qualidade de 

todos os Serviços executados e materiais aplicados. A Contratada, igualmentel responsabilizar-se-á pela inobservância 

ou infração de dispositivos legais vigentes na execução dos Serviços. A Contratada defenderá e indenizará 

integralmente a UTe em relação a quaisquer ações, processos, ec1amações, arbitragens, inquéritos, investigações de 

qualquer natureza ou qualquer outro procedimento iniciado ntra a UTC com base em inadimplemento (mesmo que 

e parcial) de qualquer das obrigações da Contratada. 

"7r---. 
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I 

• • 

• 

8.2. Responsabilidade por inadimplemento: A Contratada será responsável por si, seus empregados, prepostos e 

subcontratados, por todas as perdas e danos resultantes de seu inadimplemento, inclusive e sem limitação, no caso de 

rescisão deste Contrato por quaisquer dos motivos aqui relacionados. 

8.3. Responsabilidade trabalhista e previdenciária: 

8.3.1. O presente Contrato não constitui nenhum vínculo de emprego entre as Partes, nem entre os seus 

representantes, empregados, contratados e subcontratados. 

8.3.2. As Partes permanecerão e se reconhecem, desde já, independentes, e, por força deste Contrato, não ficará, de 

forma alguma, estabelecido ou criado vínculo empregatício, ou de responsabilidade, da UTC com relação ao pessoal 

que a Contratada utilizar, direta Ou indiretamente. para a prestação dos Serviços ora contratados, correndo por conta 

exclusiva da Contratada todas as despesas com esse pessoal, sejam ou não empregados seus, inclusive pelos encargos 

decorrentes da legislação vigente, seja trabalhista Ou previdenciários, ou quaisquer outros, além de quaisquer 

obrigações não pecuniárias decorrentes da legislação trabalhista e previdenciária em vigor, particularmente, porém 

não somente, contribuições ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS ou Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço - FGTS. 

8.3.3. A Contratada deverá manter a UTC livre de qualquer reclamação em relação aos Serviços ou a este Contrato 

apresentada por seus empregados ou subcontratados. A Contratada, neste ato, responsabiliza-se por quaisquer 

reclamações trabalhistas ou qualquer outro ato de natureza administrativa ou judicial, inclusive aqueles decorrentes de 

acidente de trabalho que venham ou possam vir a ser ajuizadas por seus empregados ou por terceiros que tenham sido 

destacados pela Contratada para a execução dos Serviços, contra a UTC, respondendo integralmente pelo pagamento 

de eventuais condenações, indenizações, multas, honorários advocatícios, custas processuais e demais encargos que 

possa haver, podendo a declaração aqui ser utilizada para fins de denunciação em qualquer ação trabalhista que exista 

ou venha a existir pelos mesmos, aplicando-se ao presente Contrato o disposto no artigo 70, inciso 111, do Código de 

Processo Civil Brasileiro. 

8.3.4. A Contratada deverá pagar pontualmente os salários de seus empregados bem como todos os encargos 

sociais, trabalhistas e previdenciários incidentes ou que venham a incidir direta ou indiretamente sobre o custo de 

mão-de-obra, seguro de acidentes do trabalho, assim como todos os tributos e contribuições que incidam sobre os 

custos dos Serviços objeto deste Contrato, comprovando perante a UTC. sempre que por esta solicitado, o 

cumprimento de tais obrigações. 

8.3.4.1 Fica expressamente pactuado que, se porventura a U for autuada, notificada, intimada ou condenada, em 

razão do n:lo cumprimento em época própria, de qualque obrigação atribuível à CONTRATADA, decorrente deste 

Contrato, seja de natureza fiscal, trabalhista, previdenciá a, ou de qualquer outra espéCie, assistir-Ihe-á .0 direito de 
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reter os pagamentos devidos, com base neste ou em outro Contrato até que a CONTRATADA satisfaça a respectiva 

obrigação, liberando desta forma a UTC da autuação, notificação, intimação ou condenação Que possa ter sofrido. 

8.3.4.2. Caso a UTCjá tenha efetuado todos os pagamentos devidos à CONTRATADA, ou no caso deste Contrato já ter 

sido encerrado, não havendo possibilidade de compensação satisfatória com base em oulro Contrato, assistirá a UTC o 

direito de cobrar judicialmente tais obrigações da CONTRATADA, servindo, para tanto, o presente Contrato como título 

executivo extrajudicial na forma da legislação processual civil em vigor. 

8.3.4.3. Caso seja proposta Reclamação Trabalhista em face da Contratada e a UTC venha a ser citada para integrar o 

pólo passivo da lide fica a UTC expressamente autorizada a: (i) reter da Contratada, com base neste e/ou em outro 

• Contrato em vigor, importância tão próxima quanto possível. do valor das parcelas pleiteadas, no primeiro 

• faturamento, caso a autoridade judiciária não a exclua do processo; ou (ii) ressarcir-se, nas mesmas condições, 

independentemente do resultado da ação, dos valores despendidos pela UTC, seja com a contratação de advogados, 

disposição de prepostos, ou com o pagamento de despesas judiciais. Na hipótese de os advogados serem funcionários 

da UTC deverá se considerar as horas trabalhadas no caso e a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil 

• • 

• 

-OAB. 

8.3.5. A Contratada se obriga a apresentar à UTC, Quando solicitadas, as Guias de Recolhimento das contribuições 

devidamente Quitadas relativas ao período de vigência deste Contrato ao Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS, 

ao Fundo de Garantia porTempo de Serviço - FGTS e ao Programa de Integração Social- PIS referentes aos empregados 

que executarem os Serviços ora contratados. A não apresentação desses documentos e/ou o não cumprimento dessas 

obrigações pela Contratada, implicará automaticamente em autorização expressa para que a UTC retenha quaisquer 

pagamentos devidos até o efetivo cumprimento desta obrigação contratual, não constituindo tal retenção motivo ou 

pretexto para cobrança, por parte da Contratada, dos acréscimos previstos em virtude de mora. 

8.4. Subcontratacão: A Contratada deverá ter autorização prévia, expressa e por escrito da UTC para qualquer tipo 

de subcontratação que tenha a intenção de realizar para prestação de qualquer parte dos Serviços. A subcontratação 

não provocará qualquer aumento no Preço. A autorização para a subcontratação não exime a Contratada da 

responsabilidade total pelo cumprimento de todos os termos e condições deste Contrato. Portanto, a Contratada fica, 

perante a UTC, sob todas as hipóteses, responsável pelo controle de Qualidade, vistoria e aceitação dos serviços 

prestados pelos subcontratados, e será responsável também por todas as perdas e danos causados pelos mesmos. 

Todos os pagamentos eventualmente devidos aos subcontratados serão de exclusiva e integral responsabilidade da 

Contratada, que deverá indenizar a UTC por qualquer demanda eventualmente realizada pelos subcontratados contra 

a UTC nesse sentido. As demais disposições referentes 7 as em 'regados da Contratada aplicar-se-ão, mutat.s mutand., 

aos subcontratados. ;:~:(':'~. ~~_~, , 
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8.5. Substituicão de empregados I subcontratados: A UTC reserva-se o direito de solicitar a substituição de 

quaisquer dos empregados I subcontratados que a Contratada disponibilizar para execução dos Serviços ora 

contratados, mediante notificação por escrito à Contratada. A Contratada deve realizar a substituição em, no máximo, 

48 (quarenta e oito) horas da solicitação da UTC para tanto, e sem prejuízo à consecução dos Serviços ora contratados 

e sem cobrança de qualquer montante adicional. Todos os Serviços deverão ser executados por pessoal especializado, 

sob a supervisão e coordenação da Contratada. 

8.6. Responsabilidade por fornecimento de materiais: Caso, na prestação dos Serviços, a Contratada também 

forneça materiais e, na hipótese de a UTC fornecê-los, responde a Contratada por culpa ou dolo quanto aos danos 

causados aos mesmos. O material danificado deverá ser reposto imediatamente pela Contratada e, se houver mora 

• nessa reposição a UTC poderá, a seu exclusivo critério, adquirir tais materiais e descontar o respectivo valor de 

• quaisquer créditos detidos pela Contratada contra a UTC. A aquisição de materiais pela UTC, sob tais circunstâncias, 

não exime a Contratada dos riscos referentes aos mesmos. 

• • 

8.6.1. No caso de os Serviços constituírem realização de obra referente a edifícios ou outras construções de maior 

porte, a Contratada responderá pela solidez e segurança do trabalho, nos termos do art. 618 do Código Civil. 

8.7. Responsabilidade tributária: A Contratada será responsável por cumprir toda a legislação tributária a ela 

apliciÍvel e recolher todos os tributos devidos e a cumprir todas as obrigações principais e acessórias referentes aos 

mesmos. No descumprimento de qualquer das obrigações aqui descritas a TERMO NORTE terá o direito de reter todos 

e quaisquer créditos que tenha cOntra a Contratada, seja neste Contrato ou qualquer outro assinado entre as Partes, 

para fazer frente à respectiva contingência e a Contratada, nesses casos, não terá direito a qualquer remuneração ou 

atualização monetária sobre o valor retido, no caso de eventuais devoluções. 

8.8. Responsabilidade Ambiental: A Contratada deverá atuar de forma a que suas ações, díreta ou indiretamente 

relacionadas ao objeto contratado, provoquem o menor impacto ambiental; 

8.9. Garantia: A Contratada garantirá os Serviços prestados pelo prazo de 90 dias após terminado ou rescindido o 

presente Contrato, responsabilizando-se pela correção de quaisquer vícios ou não-conformidades durante tal prazo. 

Eventuais reparos deverão ser realizados pela Contratada sem qualquer tipo de cobrança adicional. 

cLÁUSULA NONA - PENALIDADES 

9.1 Penalidades aplicáveis à Contratada: Sem prejuí o das demais disposições deste Contrato e da 

responsabilização por perdas e danos, as penalidades aplicá is à Contratada são as seguintes (no caso de duplicidade 

• de penalidades para um mesmo evento, prevalece a mais pecífica): 
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9.1.1. Por inadimplemento sanado: 25% do valor do pagamento relativo à parcela do Preço correspondente àquela 

parte inadimplida dos Serviços; 

9.1.2. Por inadimplemento não sanado: 100% do valor do pagamento relativo à parcela do Preço correspondente 

àquela parte inadimplida dos Serviços; 

9.1.3. Por descumprimento de qualquer obrigação acessória, particularmente aquelas previstas na Cláusula 8: 100% 

do Preço referente ao mês em que tal descumprimento ocorreu. 

9.2. Penalidades aplicáveis à UTC: Sem prejuízo das demais disposições deste Contrato, fica caracterizada a mora 

• da UTC quando a mesma deixar de liquidar qualquer dos pagamentos até a data de seu vencimento. • 

• • 

• 

9.2.1. No caso de mora, incidirão sobre a parcela em atraso, além da atualização monetária, os seguintes acréscimos: 

(i) multa de 2% (dois por cento); e 

(ii) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die. 

9.3. Descontos: Todas as penalidades aplicáveis à Contratada são passíveis de desconto de parcelas do Preço e/ou 

de pagamentos devidos pela UTC à Contratada por força de eventuais outros contratos que celebraram. 

9.4. Atualização monetária: Todos os valores das penalidades aqui mencionados serão atualizados 

monetariamente pelo IGP-M/FGV desde a data do evento que deu origem à aplicação da penalidade até o dia do seu 

pagamento, exceto no caso do Preço estabelecido em moeda estrangeira (ou variável de acordo com moeda 

estrangeira) em que não haverá qualquer atualização monetária. Caso o índice IGP·M/FGV venha a ser extinto, o índice 

a ser utilizado em seu lugar será o IPCA, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e, caso este 

último índice também venha a ser extinto, as Partes negociarão a aplicação de um novo índice. que deverá ser o mais 

próximo possível do índice anteriormente utilizado em sua forma de cálculo. 

9.5. Perdas e danos: execução específica: As penalidades acima descritas não limitarão o direito das Partes a serem 

indenizadas por quaisquer perdas e danos sofridos e não limitarão, tampouco, o direito das Partes de buscarem 

judicialmente a execução específica das obrigações aqui contraídas, uma em relação à outra. 

cLÁUSULA DtCIMA - RESCISÃO 

10.1. Rescisão pela UTC: a UTC poderá rescindir o presente Contrato, mediante notificação prévia, nas seguintes 

hipóteses: (i) a Contratada deixar de cumprir qualquer de fi s obrigações contratuais após ter sido notificada do fato e 

não ter sanado integralmente seu inadimplemento no pr o de 10 (dez) dias da data de recebimento de tal notificação; 

(li) a Contratada torne-se ou esteja na iminência n.ar-se insolvente, entre ou esteja na iminênC?g.~~:~;.~~: em 

13 \7J-. 
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ellllTll GES'rAO EIIPRIiSARIAI.I.'rDA. 

qualquer tipo de reestruturação da dívida com credores. liquidação extrajudicial, requeira ou tenha decretada ou 

esteja na iminência de requerer ou ter decretada sua falência ou inicie ou esteja na iminência de iniciar qualquer tipo 

de recuperação judicial ou extrajudicial; (iii) serem iniciadas quaisquer medidas pelas autoridades competentes que 

impossibilitem a continuação da prestação dos Serviços em decorrência de violação, pela Contratada, de dispositivos 

legais vigentes; (iv) a Contratada passar por qualquer reestruturação societária, inclusive, sem limitação, mudança de 

seu controle; ou (v) ocorrer majoração relevante dos tributos aplicáveis ao Contrato. 

10.1.1. O presente Contrato poderá ainda ser rescindido a qualquer tempo pela UTC, mediante simples aviso, por 

escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que possa ser imputado Qualquer ônus à mesma . 

• 10.1.2. Durante o período entre a data do recebimento da notificação de rescisão pela Contratada e a data efetiva da 

• rescisão, a Contratada preparará e apresentará à UTC um relatório completo dos Serviços executados até a data da 

rescisão e entregará à UTC os documentos de propriedade da UTC que estiverem na posse da Contratada. 

10.2. Rescisão pela Contratada: a Contratada poderá rescindir o presente Contrato mediante notificação com 

antecedência mínima de trinta dias, nas seguintes hipóteses: (i) a UTC deixar de cumprir qualquer de suas obrigações 

contratuais após ter sido notificada do fato e não ter sanado integralmente seu inadimplemento no prazo de dez dias 

da data de recebimento de tal notificação; ou (ii) a UTC venha a tornar-se Ou esteja na iminência de vir a tornar-se 

insolvente, ou ainda entre ou esteja na iminência de entrar em qualquer tipo de reestruturação da dívida com 

credores, liquidação extrajudicial, venha a requerer ou tenha decretada ou esteja na iminência de requerer ou ter 

decretada sua falência ou inicie ou esteja na iminência de iniciar qualquer tipo de recuperação judicial ou extrajudicial. 

10.3. Conseqüências da rescisão: Ressalvado o disposto na subcláusula 10.1.1. supra e não obstante as demais 

.' penalidades previstas neste instrumento. ocorrendo a rescisão do Contrato nos casos previstos nesta Cláusula. a Parte 

• que tiver dado causa ficará sujeita ao pagamento de uma multa equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do valor total 

referente às parcelas vincendas devidas em razão dos Serviços. 

e 

10.3.1. Em função da rescisão deste Contrato por qualquer motivo. a Contratada devolverá todas as Informações 

Confidenciais da UTC. As disposições que por sua natureza devam continuar em vigor após a rescisão do presente 

Contrato continuarão em vigor. particularmente aquelas concernentes à Informações Confidenciais previstas na 

Cláusula Quinta. 

10.4. Transicão: No caso de rescisão deste Contrato por qualquer motivo, a Contratada cooperará com a UTC e 

empregará seus melhores esforços no sentido de realizar a tra ferência dos Serviços e dos produtos derivados para 

quem a UTC venha a contratar a fim de dar continuidade a serviços. Tal cooperação será realizada sem quaisquer 

acréscimos ao Preço. desde que seja feita em critérios ec nomicamente razoáveis, podendo as despes~s virem a ser 
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• IfRTR GESTAO EIIPRESARIAL L1'DA. 

reembolsadas, desde que observadas as condições para tanto contidas neste Contrato e a concordância expressa e por 

escrito da UTC. 

cLÁUSULA Df CIMA PRIMEIRA - CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR 

11.1. Caracteriza-se como caso fortuito ou força maior a disposição relativa a força maior contida no artigo 393 e 

seu parágrafo único, do Código Civil Brasileiro ("Força Maior"). 

11.2. Caso uma das Partes não possa cumprir qualquer de suas obrigações por motivo de Força Maior, o Contrato 

• permanecerá em vigor, devendo a obrigação afetada ficar suspensa pelo tempo de duração do evento que ocasionou 

• tal suspensão. 

11.3. A Parte afetada pela ocorrência de um evento de Força Maior deverá comunicar o fato à outra Parte, num 

prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas contado da data do evento, mediante notificação por escrito contendo 

descrição pormenorizada do referido evento de Força Maior, indicação da parcela da obrigação que ficará afetada pelo 

evento e a indicação do período estimado de duração do impedimento alegado. 

11.4. A suspensão das obrigações em decorrência de Força Maior não terá o efeito de eximir a Parte afetada das 

obrigações relativas ao período anterior à ocorrência de evento de Força Maior. A Parte afetada pelo evento de Força 

Maior deverá tomar e demonstrar que tomou todas as medidas e esforços comercialmente razoáveis para remover os 

efeitos dele decorrentes e impeditivos do cumprimento de suas obrigações ou para mitigar a extensão desses efeitos . 

• 11.5. Cessado o evento de Força Maior, a Parte que o tiver invocado deverá comunicar o fato de imediato à outra 

• Parte, mediante notificação por escrito, ficando a Parte até então impedida de cumprir as suas obrigações obrigada a 

retomar imediatamente o cumprimento das mesmas, na forma prevista neste Contrato. 

• 

11.6. A alegação indevida, por qualquer das Partes, da ocorrência de caso fortuito ou Força Maior com vistas ao não 

cumprimento de uma obrigação nos termos deste Contrato, dará direito à outra Parte de promover a rescisão deste 

Contrato, arcando a Parte que der causa à rescisão com as penalidades previstas na Cláusula Décima. 

11.7. As Partes reconhecem e aceitam que este Contrato poderá ser rescindido, por prévia notificação escrita 

enviada por uma Parte à outra, na hipótese de uma Parte deixar de cumprir com suas obrigações contratuais por um 

período maior do que 60 (sessenta) dias consecutivos devido um evento de Força Maior, sem que caiba qualquer 

indenização às Partes. 
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e)IRTIl GESTAO EJIl'BESA.lUAI. LTUA. 

cLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DISPOSiÇÕES FINAIS 

12.1. Modificação: Qualquer alteração a este Contrato somente será válida se aceita por ambas as Partes mediante 

Termo Aditivo. 

12.2. Autonomia das Partes: Este Contrato não implica intermediação de negócios, nem cria parceria, sociedade, 

associação ou consórcio entre as Partes, ficando esclarecido que os Serviços ora contratados são prestados de forma 

eventual, em caráter de total autonomia e independência, sem qualquer obrigação de exclusividade, podendo a UTC 

contratar serviços da mesma natureza com outras empresas de sua escolha . 

• 12.3. Acordo integral: Este Contrato constitui a declaração integral e completa de todas as condições e declarações 

• do Contrato celebrado entre a UTC e a Contratada com relação a seu objeto, e substitui todos os documentos ou 

entendimentos anteriores, sejam verbais ou escritos. 

• 

12.4. Título executivo extrajudicial: O presente Contrato representa um título executivo extrajudicial para as 

finalidades do Código de Processo Civil brasileiro. 

12.5. Renúncia: novação: A tolerância ou não exercício, por qualquer das Partes, de quaisquer direitos a ela 

assegurados neste Contrato ou na lei em geral, não implicará novação ou renúncia a qualquer desses direitos, podendo 

tal Parte exercê-los a qualquer tempo. 

12.6. Cessão: A Contratada não poderá ceder, no todo ou em parte, seus direitos e obrigações oriundos deste 

Contrato sem a expressa e prévia anuência da UTC, por escrito . 

• 12.7. Sucessores: cessionários: O presente Contrato obriga as Partes, seus legítimos sucessores e seus cessionários 

autorizados. 

12.8. Foro: As Partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes do presente Contrato e sua execução. 

E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes assinam--

um só efeito, na presença das testemunhas abaixo identific as: 

presente instrumento em duas vias de igual teor e para 

I~Õ~~) i0;?,\ 
tCi :J! 
; .(' ... ~! 
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• 

1181'8 GES1'AO EMPRESARIAL L'fDA. 

UTC ENG EN HARIA SI A. 

Testemun 

, '1',<-.vCJ ;;.-? J,/.cv<l 

CPF: ../80. 7' é'...õ?,.F -.?~. 
RG: 

São Paulo, 20 de outubro de 2011. 

MR 

Nome: '.~........ - :;, .)Z.;~ 

CPF: 04 1.,. ~3"\. Ij g - li 5 
RG: 10 1-::Jf1. 514 =1- (. .ssP/'5f' 

Obs.: Esta página contém apenas assinaturas do presente Contrato de Prestação de Serviços . 
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• 

'Nieto 

. . 
Rua Domingos Barbosa, B9 - Park Cristal - CEP 06500-000 
Muntcipio: S~ntana de Pamaiba - Estado: São Paulo' 
Inscrição no C.N.P.J. (M.F.): 03.524.05310001..08 . 
Inscrição Estadual: Isenta 
Inscrição Municipát 15.698 

Gestão Empresarial Lt~_~ 
NatuJeZa da Operação: 

MUNldptO; 

INSCR. C.N.P.J.<M.E)N": •. -:-;,;: -: '::;~ ""J::'-: ~.-u..:: 

DESCRIÇÃO DOS SERViçoS 

CtXfIQO do SerViço: 
-Data da Emissão: 

INSCR. EST. NO; 

~._.~: :·:::..~_r" .- ;.EFI~2:!7E::: .;.,. f~:.E:;'''~.,;..~~:= _ ~ S~,:':' ;:';'~U:: :.~ .~~::':':E~S· : 
_'="~:: ;-. ·~;.:;.~·:·-_~F·. J" PJ·.t·_:~: .. " 

:;- -.:.'":"'.: . , 
.'~- . ,",. 

VALOR TOTAL DA NOTA RS VALOR TOTAL DA NOTA R$ 

[ OSS.: 

HO 000189 

ESTADO: 

INSCR MUN. N": 

NOTA FISCAL FI 
DE SERVIÇ< 
(TRIBVTAOO 

Ho00011 
4" VIA 

CONTROLE 

CEP: 
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• 
Nieto 
Gestão Empresarial Ltda. 
-......-_._._.=~~------_ ... -.. _-. 

DESTINATARIO I REMETENTE 

NOME DA ARMA: 

ENDEREÇO: 

.NlctPlO: 
INSCR. C-N.P.J.IM.F.}N": 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

s;-·n';)~)·5<..~C-~ HE:<E~:.KNTE:::: A H{z.s'iJ:,';_.~ .. (. 
:",: ~:}·~·.:::=:·t,-·::L:· Ç;l! .. S\7AP·; ~:. ? .. ~:tCTL.i:,. 

• 

INSCR. EST. N": 

Rua Domingos Barbosa. 89 - Pariç Cristal· CEP 06500-000 
Municipio: Santana de Pamalba - Estado: São Paulo 
InsaiçãO no C.N.P.J. (M.F.): 03.524.0531OOO1.Q8 . 
Inscrição Estadual: Isenta 
rnsaição Municipal: 15.698 

Nalureza da Operação: 
CódIgo do Serviço: 
Data da Emissão: 13104J2032 

ESTADO: .~.-

190 

PREÇOS 

VALOR TOTAL DA NOTA R$ VALOR TOTAL DA NOTA R$ 

oas.! 

NOTA FISCAL FAl 
DESERVlÇO~ 
(TRIBUTADOS) 

N
D 00019 

4-VIA 
CONTROLE 

CEP: 

TOTAL 

RECEBI(EM':'.,} UtO .... <;;,j .... .:. ... ; .... ..:. - .;- ;';.o:..:;AAIAl. LTOA. os SERViÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FiSCAL FATURA DE SERViÇOS INDICADA AO l.J 

N
D 000190 

DATA 00 RECEBIMENTO IOENTlFICAÇAO E ASSfNATURA DO RECEBEDOR 
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• 

NOME DA FIRMA: 

EHOeREÇO: 

Nieto 
Gestão 

IHSCR. EST. \Ir: 

Rua DomIngos Barbosa. 89 - ""'" CristaI- CEP 06500-000 
Municfpio: santana de Parnalba _ Estado: ~ PauSo 
Inscrição no C..NP.J. (M.E): 03..S24.0531OO01...os 
Insctiçao Eslad\lal: lsen\a: 
Inscrição Municipat 15.698 

NOTA FISCAL FATU 
DE SERVIços 
(TRIBUTADOS) 

N° 00019: 
Natureza da Operação: 
Có<Ogodo_, 

Data da Emissao: J 4"_ 

_ ~CONTRO~LE 

CEP: ::.:.;-

:::':~';::>F _:. r·.~ ~ .. ; ?_~_?Z~l..;-,':TE.~ . .:-... PR;~:' A·;.:'_i~ ~E .3E~_".i~Ç:~<; J~ .. ;'.~:::;_-~:"':;~": 
'-"';'?L:'_';'" !,'-- i,::~;'.::~':;,,~' ."~ ~.4..P...!':~ .• , 

VALOR TOTAL DA NOTA R$ VALOR TOTAL DA NOTA RS 

N° 000193 . 
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• 
Nieto 

Rua Domingos Barbosa. 89 ~ Park Cristal- CEP 06500-00O 
MunicIpio: Santana de Parnaíba _ Estado: São Paulo 
tnscrição no C..N.P.J. (M.F.): 03.s24.053ID001-08 . 
Inscrição Estadual: Isenta 
Inscrição Municipal: 15.698 

. Gestão Empresarial Ltda. 
Natureza da Operação: ;-:;~~·:·i'" ,to; ~~r': :., .. ,r. 

NOME DA FIRMA: 

ENDeReÇO: 

MUNlCIPto: 

Códigodo_ 
Data da Emissão: 

!-', -l. .~.; .. L~l'_ .• ~~,~ ... ~ T;- •• \~.:, 1) =i~::; '" ..... :; rc:; .;; l-, :..-.v~ ~-.i.~ ~ ::";)'HZO:)~f; l;~ .:: l-'::.':!! ;'.I:"~ ,;. 
';- ... - -.". 

~:-_~~':';-.. ::;. ~-."l.!i~ 1'.'-<1.":: ~!,~ ~ . :~ .. ,:.t)":'cê,:: 
':- _ i.:.':': ~'.:_._ -?:, ~.;.:."': 0;<, 

• 
VALOR TOTAl... DA NOTA R$ 

'OB$..: 

"-' VALOR TOTAL DA NOTA R$ 

ESTADO:. :;i' 
lNSCR. MUH. N": 

NOTA FISCAL FATURA 
DE SERVIÇOS 
(TRIBUTADOS) 

N° 000194 
4BVIA 

COIITROLE 

CEF!'; ._ ~." ! --::. 

RECEBI{EMO$l DE NIETQ GESTAO EMPRESARIAl. LIDA. OS SBMços CONSTANTES DESTA. NOTA FISCAL FAlURA DE SERV1 S INDICADA AO U 

N" 000194 DATA 00 RECEBtMENTO IDENTlFtCAÇAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 

-.," =-- .. 
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• 
. 

Nieto 
Gestão Empresarial Ltda. 

iTlNATARIO I REMETENTE 

tEOAFIRMA; 

'EREÇO: u. 
:R. .J.(fJ!.F.)N-: 

'URA 

"!lo 

~NSGR.ESl N"': 

l,l13.1~.o1) .. . .' 

MunicrpiO: Santana de Pamaiba .. Estado: ~o Paulo 
Inscrição no C.N.P.J. (M.F.): 03.524.053J0001..o8 
InscriÇão Esladual: Isenls 
In~ça.o Municipal: 15,698 

Nalureza da Operação: 
Código do Servlço: ' 
OaT.:! da Emissão: 1I11l6/lO 11 

ESTADO: 

[NSCR MUN. N": 

y 

PRf OS 
DESCRIÇÃO OOS SERVIÇOS 

~:·1;0:;_.;,J':".1(r': p.EnF .. EHTE-: A PF..ESTAç..;,Jj DE SERViÇOS DS- AS"SF:ZSORt.: .. 
"~":';fS':'~ 're· -.J;..sV .. ~P;,:;1 :!lAR'-:::ELA 

• 
VALOR TOTAL DA NOTA R$ VALOR TOTAL DA NOTA R$'~\ 

;.: 

000196 

• 

UNlrARla 

; \. 

'. 

, .. ~ 

;' 

" 

I· 

N° 

, 
._._.'. ___ ... _._\ I 

DE ,SERViÇOS 
(TRIBUTADOS) 

000196 
,: ," 

4-VIA 
CONTROLE. 

TOTAL 
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• 
Nieto 
GeStão Empresarial Ltda. - -"",-~._--.. ~-

STINATARIO I REMETENTE 

AEDAFlRMo\: 

lEREÇQ: _ -. ',. ': L-s.:t: ;. :·":~'C~:'::~'~1!., -: 'Ci. i.~·;' "C[. __ o 

:R. C. .• :.l.eM.F.)N"; t·:": INSCR. !Osr. N°: 

rUM 

FAlU",-" 

· 

MunicJpio: Santana de Pamalba - Estado: S~o Paulo 
Inscrição no C.N.?J. (M.F.): 03.524.05310001-06 
Inscrição Estadual: Isenta 

Inscrição MunIcipal: 15.698 

NaturezadaOperação;: r'::': .. I,.S. ':.:J.;,=-, o", 

CóóIQO do Serviço: 
Data da Emissao: ! ~i'-~' ',', 1 • 

ESTAOO:'n 

INSCI't MUN.:.r: 

'( ::: ~:. ::: ::.~ : ... ~._.::.' ) 
DE SERVIÇOS 
(1R[BUTADOS) 

N° 000200 
4" VIA 

CONTROLE 

CEP; .... · ~ 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
PRECOS 

TOTAl 

·~4.:::' ' 'l~, ~ ~,-'-' .. ' .. i. .~_. "',...:", '. ::';", :. ;:',:' ==-.~.;~ " ;~ _~_~:r- .' .. ,'--
. ",' 

,. 

• 
VALOR TOTAL DA NOTA R$ I VALOR TOTAL DA NOTA RS 

i.: 

000200 

• 
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• 
N·· tA le~u 

----------------------~-----~ 
___ u ______ Y 

Municip&o: Sanlall3 ~ l-'anl3.Ua - t:::.SlaoO: ~O ~aulo 

Insaição no C.N.P.J. {M.F.}: 03.524.05310001-06 
Insaiçao Estadual: Isenta 
fnsCo';';;;'" ;",u'iidpal: 15.698 

DI: SERViÇOS 
(TRIBUTADOS) 

~e~t~? Empresarial.!::!d~: N° 000222 
Natureza da Operação: 

:E DA FIRMA: 

~EÇO: 

OESCRIÇÃO DOS SERviÇOS 

:i~,.J.r~;_ ", '1._ •• _I .;c. .~~ :.:,.j ",.:' 1 .. t . ..:.~:. 
c --

.h ~ •• . ... ~ _ :.;:..' L!... .. 
:,' 

• 
VALOR TOTAL DA NOTA R$ 

• 

Código do Sér,:iço: 

Data da Emissão: "~ t':. I' 

ESTADO: 

INSCR EST. N"'; 

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 

CEP: 

!NSCR. MUN. N": 

4·vrA 
CONTROLE 

. :'. 
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• 

)IRTR GESTAO E)Il'ln~SAIUAI, l;rUA . 

CONTRATO DE PRESTACÃO DE SERVICOS 

Pelo presente instrumento particular, 

U T C ENGENHARIA SI A, com sede na cidade de Poá, Estado de São Paulo, na Rua 26 de Março, 26, Sala 03, 

Centro, Cep 08555-620, inscrita no CNPJ/MF sob número 44.023.661/0069-04, neste ato representada por 

seu representante legal na forma de seu contrato social, doravante designada, simplesmente, 

"CONTRATANTE"; e, 

MRTM GESTÃO EMPRESARIAllTDA., com sede na cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, na 

Av. Brasil, no. 402, sala 3, Jardim São Luis, CEP 06502-210, inscrita no CNPJ/MF sob número 

03.524.053/0001-08, neste ato representada por seu representante legal na forma de seu Contrato Social 

doravante designada, simplesmente, "CONTRATADA", podendo, UTC e a Contratada, conjuntamente, serem 

denominadas de "Partes" ou isoladamente ainda, indistintamente, de "Parte". 

RESOLVEM as Partes assinar o presente Contrato de Prestação de Serviços ("Contrato") que se regerá pelos 

seguintes termos e condições: 

cLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1. Objeto: Constitui objeto do presente Contrato a prestação de serviços de consultoria e assessoria 

jurídico e fiscal na defesa do Processo n· DRT-3-841487/2oo9: 

Para operacionalização e consecução dos serviços ora contratados, deverá a CONTRATADA analisar todos os 

documentos apresentados pela CONTRATANTE. 

1.2 Entrega: Os Serviços serão considerados entregues apenas se houver atendimento integral dos critérios 

contidos neste Contrato, mediante, ainda, a manifestação expressa e por escrito da UTC nesse sentido. 

Observadas as demais disposições deste Contrato, caso a UTC verifique que os Serviços prestados não 

atendem a tais critérios, total ou parcialmente, ou apresentem vícios ou defeitos de qualquer natureza, a 
, 

UTC, ao seu exclusivo critério, poderá exigir da Contratada (i) abatimento proporcional no preço dos 

Serviços; ou (ii) reparação dos Serviços para sanar os vicios e defeitos'e para atendimento d~:~~' . (não . 

observados. o o~,\ i;;::;; O')'!J 

~
/ / . \v'o. {', 
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1.3 Local: Os Serviços serão prestados nas dependências da Contratada no endereço acima mencionado. 

cLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

2.1. Obrigacões da Contratada: São obrigações da Contratada, observadas as demais disposições deste 

Contrato: 

2.1.1. Suprir, em tempo hábil, qualquer ausência de empregado alocado, de modo a preservar o padrão de 

qualidade técnica e a impedir a solução de continuidade na execução dos Serviços contratados; 

2.1.2. Refazer ou revisar, às suas custas, quaisquer dos Serviços que venham a ser considerados pela UTC 

como errados, insuficientes ou inadequados, de acordo com este Contrato e com os critérios para sua 

aceitação; 

2.1.2.1. No caso da Contratada se recusar a corrigir os defeitos, omissões ou falhas, a UTC poderá proceder, 

a seu critério, à correção dos mesmos, respondendo a Contratada pelas multas, e outras sanções 

decorrentes do inadimplemento contratual, podendo ainda a UTC se ressarcir desses custos com as 

garantias contratuais ou com os créditos de qualquer pagamento ainda devido à Contratada, com base 

neste ou em outro contrato, sem prejuizo das sanções cabíveis nos termos da Cláusula 9 abaixo; 

• 2.1.3. Observar os prazos cstilbelecidos para a prestação dos Serviços; 

• 

2.2. Obrigacões da UTC: São obrigações da UTC, observadas as demais disposições deste Contrato: 

2.2.1. Assegurar o acesso de funcionários da Contratada às suas instalações, desde que estejam 

devidamente identificados e de acordo com as normas de procedimentos de segurança da UTC; 

2.2.2. Fornecer à Contratada as informações, a documentação técnica e os recursos indispensáveis à 

realização dos Serviços, exceto por aqueles pelos quais a Contratada tem exclusiva responsabilidade; 

2.2.3. Comunicar à Contratada quaisquer instruções ou procedimentos aliem adotados sobre assuntos .. 

relacionados a este Contrato; e 

2 
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2.2.4. Efetuar os pagamentos devidos pelos Serviços prestados, nas datas estabelecidas. 

2.3 Qualquer aviso ou outra comunicação de uma Parte à outra a respeito deste Contrato, será feito por 

escrito e poderá ser entregue pessoalmente ou enviado por correio, fac-símile ou meio eletrônico, mediante 

a comprovação formal do seu recebimento, para o endereço e em atenção aos representantes abaixo 

indicados: 

(a) se para a UTC, no endereço constante do preâmbulo deste Contrato: 

AlC: Walmir Pinheiro 

Tel.: 11 3124-1255 

• Fax: 11 3124-1255 

e-mail: walmir.pinheiro@utc.com.br 

(b) se para a CONTRATADA, no endereço constante do preâmbulo deste Contrato: 

A/C: Rodrigo Morales 

Tel.: 11 5112-3677 

Fax: 11 5507-6053 

e-mail: rmorales@hedgeconsultoria.com.br 

2.3.1 Qualquer mudança em qualquer dos supracitados dados de uma das Partes deve ser notificado à outra 

• Parte em até 10 (dez) dias após a referida alteração_ 

cLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO 

3.1. Prazo contratual: Este Contrato tem prazo indeterminado, contados da assinatura do presente 

instrumento. 

cLÁUSULA QUARTA - PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

/ 
4.1. Preco: Pela prestação dos Serviços, a UTC pagará à Contratada a titulo de honorários o valor de R$ 

13.125.000,00 (treze milhões, e cento e vinte e cinco mil reais), a serem pagos da seguinte fOlma:., 

"/--' :.?: .~'\;) 
/" ' ... ~/:\i -':,"/ -_ .. -• 
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- R$ 3,125.000,00 (três milhões e cento e vinte e cinco mil reais), a ser pago 06 (seis) meses após a 

assinatura do presente Contrato; 

- 4 parcelas fixas de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), a serem pagos 

sucessivamente, após 30 (trinta) dias do pagamento da primeira parcela. 

No Preço já estão incluídos todos os custos diretos e indiretos da Contratada, administração, 

seguros, adicionais de periculosidade, encargos fiscais, sociais e previdenciários, sem a estes se limitar, 

inclusive contratação de terceiros, escritórios de advocacia, que se façam necessários para defesa da UTC 

em esfera judicial. 

• O presente Contrato substitui a Proposta apresentada no dia 05 de abril de 2011, ora com Termo de 

Aceite, reconhecendo as partes acima contratadas, a substituição do valor dos honorários que foram 

apresentados, fixando-se esses conforme descrito no Parágrafo acima. 

4.2. Despesas: As despesas incorridas pela Contratada já estão incluídas no Preço. A UTC fica isenta de 

qualquer responsabilidade quanto ao pagamento ou ressarcimento das despesas da Contratada. 

4.3. Reajustes: O presente Contrato será irreajustável. 

4.4. Tributos: Os tributos incidentes sobre os valores contidos neste Contrato, serão retidos pela UTC, 

quando assim a lei determinar, de acordo com o item 4.4.1 seguinte. O Preço deste Contrato já inclui todos 

• os tributos devidos pela Contriltada em razão da prestação dos Serviços. 

4.4.1 A Contratada será sempre responsável diante da UTC, por si e por seus subcontratados, pelo 

pagamento de todos os tributos, quer sejam impostos, taxas, contribuições de qualquer natureza, 

emolumentos, tarifas, preços públicos, empréstimos compulsórios e toda e qualquer forma de cobrança que 

lhe seja imposta através de lei para o exercício de sua atividade ou em razão de sua personalidade jurídica, 

quer sejam presentes ou futuros, cobrados ou lançados contra a Contratada por qualquer autoridade 

governamental, federal, estadual ou municipal, em razão deste Contrato, de sua execução, ou incidentes 

sobre ele, incluindo, sem limitação: 

(i) Todos os tributos incidentes sobre renda, receita bruta, faturamento, serviços, lucros, franquia, 

transporte e propriedade; impostos alfandegários, licenças, permissões, imlostos sobre circulação de 

• m"Q''"'', wb.. • Z. " ".1,,, " :"',." "''"1/''1 Im"rt."" ""rt'''r 
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industrialização, manufatura ou similares; royalties, participações, e também quaisquer multas, penalidades, 

juros ou outras cobranças incidentes e feitas pelo eventual descumprimento de obrigação principal ou 

acessória referente a tais tributos; 

4.4.2 A UTC terá o direito de reter na fonte quaisquer tributos incidentes sobre pagamentos devidos à 

Contratada, nos termos deste Contrato, na medida em que tal retenção seja exigida por qualquer 

autoridade governamental, sendo que tal recolhimento isentará a UTC de qualquer responsabilidade junto à 

Contratada. 

4.4.3 A Contratada deverá indicar na fatura a ser submetida à UTC os valores a serem recolhidos a título 

• de contribuição do Instituto Nacional de Seguridade Social em decorrência da prestação dos Serviços. A 

Contratada concorda que a UTC efetuará o recolhimento com base nas informações fornecidas pela 

Contratada nas faturas e que a UTC não será responsável por quaisquer responsabilidades decorrentes 

desta informação, incluindo nos casos em que a Contratada não indique a necessidade do referido 

recolhimento. A Contratada declara que será a única responsável nos casos em considere como não 

aplicável ou não devido o recolhimento da contribuição ao INSS, devendo a ausência desta informação na 

fatura ser considerada como uma escolha da Contratada pela inaplicabilidade do recolhimento de tal 

contribuição sobre o referido Serviço. 

4.5 Pagamentos: Os pagamentos a serem realizados pela UTC à Contratada por força do presente Contrato 

deverão ser efetuados, mas sendo observadas as seguintes condições: (i) o pagamento somente será devido 

• se 8 Contratada tiver cumprido todas as suas obrigações contratuais, inclusive, sem limitação, a prest:.ção 

dos Serviços a contento, observando os critérios para o aceite parcial (se os Serviços forem prestados em 

etapas) ou integral pela UTC; (ii) a UTC poderá reter quaisquer pagamentos, no todo ou em parte, caso a 

Contratada esteja inadimplente - neste ou qualquer outro contrato em que sejam Partes a UTC e a 

Contratada; (iii) a Contratada deverá emitir as faturas/Notas Fiscais em conformidade com a legislação em 

vigor. Sua entrega será considerada feita mediante protocolo da UTC; (iv) Não aplicável; (v) no caso de dados 

incoerentes, erros, falhas ou divergências nas faturas, a data de seu pagamento será alterada para o 

primeiro dia útil após cinco dias da reapresentação, pela Contratada, das notas fiscais e faturas devidamente 

retificadas, as quais não estarão atualizadas monetariamente ou sujeitas a jUaiSqUer acréscimos. A 

aceitação pela UTC de faturas que não estejam acompanhadas da documentação mencionada nesta Cláusula 
! 

não desobrigará a Contratada de suas responsabilidades fiscais ou trabalhistas nem transferirá tal 
.I , 

I~. 
I . • responsabilidade para a UTC. 
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4.6. Caso a UTC constate quaisquer irregularidades em faturas já pagas, esta efetuará a glosa e optará ao 

seu exclusivo critério, entre: (i) desconto do valor discrepante no próximo pagamento; ou (ii) notificar a 

Contratada para recolhimento no prazo máximo de dez dias corridos, contados da data do recebimento da 

notificação. Em qualquer hipótese, caso o Preço não seja estabelecido em moeda estrangeira (ou variável de 

acordo com moeda estrangeira), o valor será atualizado pelo IGP-MjFGV. Caso tal índice venha a ser extinto, 

o índice a ser utilizado em seu lugar será o IPCA, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) e, caso este último índice também venha a ser extinto, as Partes negociarão a aplicação de um novo 

índice, que deverá ser o mais próximo possível do índice anteriormente utilizado em sua forma de cálculo. 

cLÁUSULA QUINTA - CONFIOENCIALlOAOE 

5.1 Sigilo: À Contratada é vedado, sob as penas da lei, prestar informações a terceiros sobre a natureza, 

conteúdo ou andamento dos serviços objeto deste Contrato, bem como divulgar, através de qualquer meio 

de comunicação, dados e informes relativos aos serviços executados ou sobre informações ou documentos 

fornecidos pela UTC em razão dos Serviços, salvo por expressa autorização escrita da UTC. 

5.2 Definição de Informação Confidencial: Informação Confidencial significa, para todos os fins deste 

Contrato, toda comunicação escrita ou eletronicamente gravada, ou oral, que venha a ser reduzida a termo 

ou transcrita de qualquer forma, e que seja fornecida para a Contratada ou seus Prepostos, pela UTC e que 

tenha relação, ou seja revelada em conexão, ou com a atividade de cada uma das Partes ou com o objeto 

deste Acordo, e que seja confidencial, patenteada e de qualquer forma não disponível ao público em geral. 

• Não obstante O precedente, as seguintes informações não constituirão Informação Confidencial para os fins 

deste Acordo: 

a) informações que são ou venham a ser de conhecimento geral do público de outra forma que não pela 

revelação da UTC; 

b) informações que já estivessem em poder da Contratada, em bases de não confidencialidade, antes de 

serem fornecidas pela UTC à Contratada; ou 

c) informações que venham a estar disponíveis para a Contratada ou seus Prepostos, de forma não 

confidencial, vindas de outra fonte que não a UTC e caso não seja do conheCime,!1{o, à época, por parte da 
, 

Contratada, que esta outra fonte estivesse proibida de transmitir de qualquer forma a informaçãoA!ara,ela 

ou para seus Prepostos. I;:~' Q f~ \ 
'~ " ~o, 
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5.2.1 Definição de Pessoa: O termo "Pessoa" significa, para os fins desta Cláusula, de forma ampla, toda 

pessoa jurídica, de direito público ou privado, inclusive entidades governamentais, corporações, sociedades 

comerciais, companhias, outras sociedades, assim como pessoas físicas. 

5.2.2 Definicão de Preposto: O termo "Preposto" significa, para os fins desta Cláusula e quando usado em 

referência a uma das Partes, apenas seus Diretores, Membros de Conselho de Administração e Fiscal, 

empregados, consultores, contratados, mandatários e Afiliadas, se houver, que tenham que conhecer a 

Informação Confidencial para o Uso Permitido. 

5.2.3 Definicão de Afiliada: Para os fins desta Cláusula, a expressão "Afiliada" significa uma companhia, 

• sociedade ou outra forma de organização empresarial que controla ou é controlada por uma das Partes, ou 

que é controlada por uma entidade que controla uma das Partes. "Controle", de acordo com esta Cláusula, 

significa a propriedade direta ou indireta de mais de 50% (cinqüenta por cento) dos direitos de voto numa 

sociedade, companhia ou outra forma de organização empresarial, ou o direito de administrar ou dirigir esta 

entidade, por direito de propriedade ou por direito de voto, através de acordo de acionistas, quotistas ou de 

administração, ou de qualquer outra forma permitida na legislação brasileira. 

5.3 Não-fornecimento de Informa cão Confidencial: Da data de assinatura deste Acordo, até 03 (três) anos 

após o seu término ou rescisão, se prazo maior não for previsto em lei ou regulação, cada uma das Partes 

concorda que todas as informações definidas como Informação Confidencial pelas Partes: (i) podem ser 

revistas ou usadas pela Contratada ou seus Prepostos apenas para o cumprimento deste Contrato e dos 

• outros contratos que deste compromisso decorram, c para nenhum outro propósito; (ii) serão fornecidas 

pela Contratada apenas para seus próprios Prepostos, conselheiros, consultores, agentes e representantes, 

na medida do necessário e desde que estes concordem com as obrigações contidas neste Contrato; e (iii) 

serão mantidas em sigilo pela Contratada e não serão comunicadas, ou de nenhuma outra forma reveladas 

para qualquer pessoa não autorizada pela outra Parte a receber tal informação, com exceção daquelas 

exigidas pela legislação brasileira, assegurando, neste caso que todas as medidas razoáveis serão tomadas 

para assegurar que nenhuma Informação Confidencial seja vista, ou revelada a qualquer pessoa não

autorizada pela Parte Protegida. 

5.4 Autorizacões - Caso a UTC, a seu livre e exclusivo critério, autorize a revelação da Informação 

Confidencial para terceiros, deverão ser celebrados, sempre, previamenti com eles, acordos de 

confidencialidade semelhantes, onde estes se 

• mantendo-a em sigilo nos termos desta Cláusula. 

obrigarão a não 
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5.4.1 Se a Contratada for requisitada ou obrigada a fornecer Informação que tenha sido transmitida pela 

UTC, nos termos da Cláusula 5.3 (Hi) acima, através de requerimento legal ou judicial ou por ordem 

governamental, deverá a mesma, antes de fornecer tal informação, notificar à UTC no prazo de 3 (três) dias 

úteis, a fim de que esta ou suas Afiliadas possam utilizar-se de todos os meios disponiveis, a seu único 

critério, para anular tal requerimento ou ordem, ou envidar esforços para que tal informação seja mantida 

confidencial. 

cLÁUSULA SEXTA - PROPRIEDADE INTELECTUAL 

e 6.1. Propriedade intelectual da UTe: Para a prestação dos Serviços, poderá ser eventualmente 

conveniente a utilização, pela Contratada, de Propriedade Intelectual da UTC. A UTC poderá autorizar a 

Contratada a utilizar sua Propriedade Intelectual, desde que observadas as condições abaixo: 

6.1.1. O termo "Propriedade Intelectual" significa toda a propriedade intelectual e industrial da UTC oU das 

empresas afiliadas e que compõem o grupo econômico da UTC; 

6.1.2. A UTC reserva-se o direito de, a seu exclusivo critério, dar ou não autorização à Contratada para que 

use alguma Propriedade Intelectual da UTC. Para que a autorização seja válida (i) ela deve ser feita por 

escrito; (ii) firmada por representante legal da Contratada, em instrumento que deve conter uma descrição 

razoável da Propriedade Intelectual objeto da autorização, limites da autorização e demais condições 

• reputadas relevantes pela UTC; e (iii) ser necessariamente utilizada somente para os objetivos delineados no 

presente Contrato durante o prazo de vigência do mesmo; 

6.1.3. A Contratada compromete-se a não praticar e impedir que sejam praticados quaisquer atos ou 

omissões que prejudiquem, ou possam vir a prejudicar, a imagem da UTC e sua Propriedade Intelectual; 

6.1.4. A Contratada reconhece os direitos da UTC sobre a Propriedade Intelectual, especialmente os 

direitos de titularidade e uso. Não poderá a Contratada alegar, portanto, durante a vigência desse Contrato, 

ou mesmo depois de seu término, que em decorrência da autorização de uso da Pro~riedade Intelectual que 

lhe venha a ser concedida, tenha a Contratada adquirido qualquer direito err/ relação à Propriedade 
I 

Intelectual da UTC, além daquele de usá-Ia em caráter provisório, nos termos deste Contrato e do termo de 
I 

'S 

• autorização; / / / 
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6,1.5. É vedado à Contratada, suas coligadas e controladas, assim como afiliadas sob controle comum, 

utilizar qualquer Propriedade Intelectual da UTC, relacionando ou associando de qualquer forma às 

respectivas razões sociais ou nomes de fantasia; e 

6.1.6. Se da execução dos Serviços resultarem inventos, aperfeiçoamentos, inovações ou qualquer tipo de 

propriedade intelectual, estes pertencerão à UTC, obrigando-se a Contratada, desde já, a fornecer todos os 

subsídios necessários para que a UTC providencie toda a documentação, realize todos os registros e tome 

todas as demais providências para proteger seus direitos, inclusive, porém sem limitação, o depósito no 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI . 

• 6.2. Propriedade intelectual de terceiros: 

6.2.1. A Contratada deverá informar à UTC, com antecedência razoável, a existência de direitos protegidos 

pela legislação de propriedade intelectual e industrial sobre materiais, máquinas, equipamentos, 

dispositivos, processos, desenhos, modelos, marcas e quaisquer outros bens tangíveis ou intangíveis que 

pretenda utilizar na prestação dos Serviços e obter prévia autorização dos detentores de tais direitos para 

referida utilização; e 

6.2.2. A Contratada será sempre, perante terceiros, a única responsável pela infração de direito de uso de 

materiais ou processos de fabricação e execução protegidos por marcas e patentes, respondendo 

diretamente por quaisquer indenizações, taxas ou comissões que forem devidas, bem como por quaisquer 

• reclamações resultantes do mau uso que deles fizer na execução deste Contrato. 

• 

cLÁUSULA SÉTIMA - DECLARAÇÕES E GARANTIAS DAS PARTES 

7.1. As Partes neste ato declaram mutuamente que: 

7.l.1. Representação: O signatário do presente Contrato é seu legítimo representante legal, ou procurador 

investido com todos os poderes necessários e suficientes, possuindo todas as autorizações necessárias para 

a assinatura deste instrumento; 

7.1.2. Práticas Negociais: Cumprirão com todas as leis, regulamentos e regris aplicáveis à execução das 
I 

obrigações ora assumidas pelo presente Contrato, e neste sentido não dev~rão, direta ou indiretamente 

oferecer, pagar, prometer pagar ou au/torizar o pagamento de qUalq~e(~ ou oferecer, dar, ~~;;-;'~1s) 
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dar ou autorizar dar qualquer valor para qualquer dirigente ou qualquer empregado de qualquer órgão 

governamental ou qualquer departamento, agência, órgãos ou companhias subsidiárias integrais destas, 

qualquer partido político, empregado ou dirigente ou qualquer candidato a cargo polítiCO ou qualquer 

subdivisão política, ou qualquer pessoa, enquanto sabendo ou tendo razões para saber que toda Ou uma 

parte de tal quantia ou coisa ou valor será oferecida, dada ou prometida, direta ou indiretamente para 

dirigentes governamentais com o objetivo de (i) influenciar qualquer ato ou decisão de tal dirigente 

governamental, inclusive uma decisão de faltar com o cumprimento de suas funções oficiais; ou (ii) induzir 

tal dirigente a fazer ou deixar de fazer qualquer ato com violação de seus deveres legais; ou (iii) induzir tal 

dirigente governamental a usar sua influência com o governo ou órgãos auxiliares deste, com o objetivo de 

dar assistência a qualquer das Partes na obtenção ou reserva de negócios com ou direcionando negócios 

• para qualquer pessoa; 

7.1.3. Notificarão uma a outra Parte, imediatamente, acerca de qualquer solicitação, demanda ou outro 

requerimento de qualquer coisa de valor, por ou em representação de qualquer dirigente governamental, 

partido político, dirigente de partido político, ou qualquer candidato a cargo político relacionado ao objeto 

deste Contrato; e 

7.1.4. Não obstante quaisquer disposições deste Contrato em contrário, indenizarão, defenderão e 

manterão incólume a parte adimplente, assim como sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob 

controle comum, e seus respectivos diretores, gerentes, empregados e representantes, contra qualquer 

ação, perda, prejuízo, responsabilidade, despesas ou custos, sejam de que natureza forem, incluindo 

• honorários advocatícios em bases razoáveis, taxas e custos oriundos ou relacionados à falha da Contratada 

no cumprimento das disposições ora estabelecidas. 

7.1.5 As obrigações de cada Parte, pactuadas nos itens 7.1.2, 7.1.3 e 7.1.4. acima, permanecerão em vigor 

ainda que findo o presente Contrato. 

7.1.6. A Contratada declara neste ato que irá abster-se de utilizar, em todas as atividades relacionadas com 

a execução deste instrumento, mão-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIII do art. 7" da Constituição 

da República, bem como exigir que a referida medida seja adotada ,:1 contratos firmados com os 

fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de serviços, sob pena dl;,escisão do Contrato. Declara 

também que cumprirá e fará cum~rir por seus subcontratados toda a legiS) ção trabalhista em vigor n

1

(aiS. 
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IIRTR GES'rAO E11PRESARIAL Ll'DA. '. cLÁUSULA OITAVA - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

8.1. Responsabilidade geral da Contratada: Na prestação dos Serviços a Contratada empregará máximo 

zelo, responsabilizando-se integralmente por si, seus empregados, prepostos e subcontratados perante a 

UTC e a terceiros afetados pelas perdas e danos a que der ensejo, seja por ação ou omissão. A Contratada 

deverá garantir a qualidade de todos os Serviços executados e materiais aplicados. A Contratada, 

igualmente, responsabilizar-se-á pela inobservância ou infração de dispositivos legais vigentes na execução 

dos Serviços. A Contratada defenderá e indenizará integralmente a UTC em relação a quaisquer ações, 

processos, reclamações, arbitragens, inquéritos, investigações de qualquer natureza ou qualquer outro 

procedimento iniciado contra a UTC com base em inadimplemento (mesmo que parcial) de qualquer das 

• obrigações da Contratada. 

8.2. Responsabilidade por inadimplemento: A Contratada será responsável por si, seus empregados, 

prepostos e subcontratados, por todas as perdas e danos resultantes de seu inadimplemento, inclusive e 

sem limitação, no caso de rescisão deste Contrato por quaisquer dos motivos aqui relacionados. 

8.3. Responsabilidade trabalhista e previdenciária: 

8.3.1. O presente Contrato não constitui nenhum vínculo de emprego entre as Partes, nem entre os seus 

representantes, empregados, contratados e subcontratados . 

• 8.3.2. As Partes permanecerão e se reconhecem, desde já, independentes, e, por força deste Contrato, 

não ficará, de forma alguma, estabelecido ou criado vínculo empregatício, ou de responsabilidade, da UTC 

com relação ao pessoal que a Contratada utilizar, direta ou indiretamente, para a prestação dos Serviços ora 

contratados, correndo por conta exclusiva da Contratada todas as despesas com esse pessoal, sejam ou não 

empregados seus, inclusive pelos encargos decorrentes da legislação vigente, seja trabalhista ou 

previdenciários, ou quaisquer outros, além de quaisquer obrigações não pecuniárias decorrentes da 

legislação trabalhista e previdenciária em vigor, particularmente, porém não somente, contribuições ao 

Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS oU Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 

• 
8.3.3. A Contratada deverá manter a UTC livre de qualquer reclamação em relação aos Serviços ou a este 

Contrato apresentada por seus empregados ou subcontratados. A contrata1á, neste ato, responsabiliza-se 

por quaisquer reclamações trabalhistas ou qualquer outro ato de natureza administrativa ou judicial, 

inclusive aqueles decorrentes de acidente de trabalho que venha, Il).-OU p/ssam vir a ser ajUiZadas"p,'Qf;,'S;~e 's',' 
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IIRTlt GES1'AO EIIPIlESAIUAI. 1.1'DA . 

• empregados ou por terceiros que tenham sido destacados pela Contratada para a execução dos Serviços, 

contra a UTC, respondendo integralmente pelo pagamento de eventuais condenações, indenizações, multas, 

honorários advocatícios, custas processuais e demais encargos que possa haver, podendo a declaração aqui 

ser utilizada para fins de denunciação em qualquer ação trabalhista que exista ou venha a existir pelos 

mesmos, aplicando-se ao presente Contrato o disposto no artigo 70, inciso 111, do Código de Processo Civil 

Brasileiro. 

8.3.4. A Contratada deverá pagar pontualmente os salários de seus empregados bem como todos os 

encargos sociais, trabalhistas e previdenciários incidentes ou que venham a incidir direta ou indiretamente 

sobre o custo de mão-de-obra, seguro de acidentes do trabalho, assim como todos os tributos e 

• contribuições que incidam sobre os custos dos Serviços objeto deste Contrato, comprovando perante a UTC, 

sempre que por esta solicitado, o cumprimento de tais obrigações. 

8.3.4.1 Fica expressamente pactuado que, se porventura a UTC for autuada, notificada, intimada ou 

condenada, em razão do não cumprimento em época própria, de qualquer obrigação atribuível à 

CONTRATADA, decorrente deste Contrato, seja de natureza fiscal, trabalhista, previdenciária, ou de 

qualquer outra espécie, assistir-Ihe-á o direito de reter os pagamentos devidos, com base neste ou em outro 

Contrato até que a CONTRATADA satisfaça a respectiva obrigação, liberando desta forma a UTC da 

autuação, notificação, intimação ou condenação que possa ter sofrido. 

8.3.4.2. Caso a UTC já tenha efetuado todos os pagamentos devidos à CONTRATADA, ou no caso deste 

• Contrato já ter sido encerrado, não havendo possibilidade de compensação satisfatória com base em outro 

Contrato, assistirá a UTC o direito de cobrar judicialmente tais obrigações da CONTRATADA, servindo, para 

tanto, o presente Contrato como título executivo extrajudicial na forma da legislação processual civil em 

vigor. 

8.3.4.3. Caso seja proposta Reclamação Trabalhista em face da Contratada e a UTC venha a ser citada para 

integrar o pólo passivo da lide fica a UTC expressamente autorizada a: (i) reter da Contratada, com base 

neste e/ou em outro Contrato em vigor, importância tão próxima quanto possível, do valor das parcelas 

pleiteadas, no primeiro faturamento, caso a autoridade judiciária não a exclua do processo; ou (ii) ressarcir

se, nas mesmas condições, independentemente do resultado da ação, dos yalores despendidos pela UTC, 

seja com a contratação de advogados, disposição de prepostos, ou com o pã'gamento de despesas judiciais. 

Na hipótese de os advogados serem funcionários da UTC deverá se consid'rar as horas trabalhadas no caso/ 

• 
/' 1'-' rr e a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil- O~B. / -

( I 
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• 
8.3.5. A Contratada se obriga a apresentar à UTC, quando solicitadas, as Guias de Recolhimento das 

contribuições devidamente quitadas relativas ao período de vigência deste Contrato ao Instituto Nacional de 

Seguridade Social - INSS, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS e ao Programa de Integração 

Social - PIS referentes aos empregados que executarem os Serviços ora contratados. A não apresentação 

desses documentos e/ou o não cumprimento dessas obrigações pela Contratada, implicará 

automaticamente em autorização expressa para que a UTC retenha quaisquer pagamentos devidos até o 

efetivo cumprimento desta obrigação contratual, não constituindo tal retenção motivo ou pretexto para 

cobrança, por parte da Contratada, dos acréscimos previstos em virtude de mora . 

• 8.4. Subcontratacão: A Contratada deverá ter autorização prévia, expressa e por escrito da UTC para 

• 

qualquer tipo de subcontratação que tenha a intenção de realizar para prestação de qualquer parte dos 

Serviços. A subcontratação não provocará qualquer aumento no Preço. A autorização para a subcontratação 

não exime a Contratada da responsabilidade total pelo cumprimento de todos os termos e condições deste 

Contrato. Portanto, a Contratada fica, perante a UTC, sob todas as hipóteses, responsável pelo controle de 

qualidade, vistoria e aceitação dos serviços prestados pelos subcontratados, e será responsável também por 

todas as perdas e danos causados pelos mesmos. Todos os pagamentos eventualmente devidos aos 

subcontratados serão de exclusiva e integral responsabilidade da Contratada, que deverá indenizar a UTC 

por qualquer demanda eventualmente realizada pelos subcontratados contra a UTC nesse sentido. As 

demais disposições referentes aos empregados da Contratada aplicar-se-ão, muratis mutandi, aos 

subcontratados . 

8.5. Substituicão de empregados I subcontratados: A UTC reserva-se o direito de solicitar a substituição 

de quaisquer dos empregados / subcontratados que a Contratada disponibilizar para execução dos Serviços 

ora contratados, mediante notificação por escrito à Contratada. A Contratada deve realizar a substituição 

em, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas da solicitação da UTC para tanto, e sem prejuízo à consecução 

dos Serviços ora contratados e sem cobrança de qualquer montante adicional. Todos os Serviços deverão 

ser executados por pessoal especializado, sob a supervisão e coordenação da Contratada. 

8.6. Responsabilidade por fornecimento de materiais: Caso, na prestação dos Serviços, a Contratada 

também forneça materiais e, na hipótese de a UTC fornecê-los, responde f Contratada por culpa ou dolo 

quanto aos danos causados aos mesmos. O material danificado deverá/ser reposto imediatamente pela 

Contratada e, se houver mora nessa reposição a UTC poderá, a seu exc~isivO critério, adquirir tais materiais 

• r:;< J 

13 I J 

l/ / 

37
02

22
89

85
9 

Pe
t 5

62
4



llllTR GES'fAO EIIPllESARIAL Ll'DA . •• 
e descontar o respectivo valor de quaisquer créditos detidos pela Contratada contra a UTC. A aquisição de 

materiais pela UTC, sob tais circunstâncias, não exime a Contratada dos riscos referentes aos mesmos. 

8.6.1. No caso de os Serviços constituirem realização de obra referente a edificios ou outras construções 

de maior porte, a Contratada responderá pela solidez e segurança do trabalho, nos termos do art. 618 do 

Código Civil. 

8.7. Responsabilidade tributária: A Contratada será responsável por cumprir toda a legislação tributária a 

ela aplicável e recolher todos os tributos devidos e a cumprir todas as obrigações principais e acessórias 

referentes aos mesmos. No descumprimento de qualquer das obrigações aqui descritas a TERMO NORTE 

.terá o direito de reter todos e quaisquer créditos que tenha contra a Contratada, seja neste Contrato ou 

qualquer outro assinado entre as Partes, para fazer frente à respectiva contingência e a Contratada, nesses 

casos, não terá direito a qualquer remuneração ou atualização monetária sobre o valor retido, no caso de 

eventuais devoluções. 

8.8. Responsabilidade Ambiental: A Contratada deverá atuar de forma a que suas ações, direta ou 

indiretamente relacionadas ao objeto contratado, provoquem o menor impacto ambiental; 

8.9. Garantia: A Contratada garantirá os Serviços prestados pelo prazo de 90 dias após terminado ou 

rescindido o presente Contrato, responsabilizando-se pela correção de quaisquer vícios ou não

conformidades durante tal prazo. Eventuais reparos deverão ser realizados pela Contratada sem qualquer 

• tipo de cobrança adicional. 

• 

cLÁUSULA NONA - PENALIDADES 

9.1 Penalidades aplicáveis à Contratada: Sem prejuízo das demais disposições deste Contrato e da 

responsabilização por perdas e danos, as penalidades aplicáveis à Contratada são as seguintes (no caso de 

duplicidade de penalidades para um mesmo evento, prevalece a mais específica): 

9.1.1. Por inadimplemento sanado: 25% do valor do pagamento relativo à parcela do Preço 

correspondente àquela parte inadimplida dos Serviços; 

9.1.2. Por inadimplemento não sanado: 100% do valor 

correspondente àquela parte inadimplida dos Serviços; 

<d~-r-;;.-<' 14 

do pagamio 

A/ . 
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I / 

relativo à parcela 
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9.1.3. Por descumprimento de qualquer obrigação acessória, particularmente aquelas previstas na 

Cláusula 8: 100% do Preço referente ao mês em que tal descumprimento ocorreu. 

9.2. Penalidades aplicáveis à UTC: Sem prejuízo das demais disposições deste Contrato, fica 

caracterizada a mora da UTC quando a mesma deixar de liquidar qualquer dos pagamentos até a data de seu 

vencimento. 

9.2.1. No caso de mora, incidirão sobre a parcela em atraso, além da atualização monetária, os seguintes 

acréscimos: 

.(i) multa de 2% (dois por cento); e 

(i i) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro roto die. 

9.3. Descontos: Todas as penalidades aplicáveis à Contratada são passíveis de desconto de parcelas do 

Preço e/ou de pagamentos devidos pela UTC à Contratada por força de eventuais outros contratos que 

celebraram. 

9.4. Atualizacão monetária: Todos os valores das penalidades aqui mencionados serão atualizados 

monetariamente pelo IGP-M/FGV desde a data do evento que deu origem à aplicação da penalidade até o 

dia do seu pagamento, exceto no caso do Preço estabelecido em moeda estrangeira (ou variável de acordo 

com moeda estrangeira) em que não haverá qualquer atualização monetária. Caso o índice IGP·M/FGV 

• venha a ser extinto, o índice a ser utilizado em seu lugar será o IPCA, publicado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) e, caso este último índice também venha a ser extinto, as Partes negociarão a 

aplicação de um novo índíce, que deverá ser o mais próximo possível do índíce anteriormente utilizado em 

sua forma de cálculo. 

9.5. Perdas e danos; execução específica: As penalidades acima descritas não limitarão o direito das 
} 

Partes a serem índenizadas por quaisquer perdas e danos sofridos e não li'\'itarão, tampouco, o direito das 

Partes de buscarem judicialmente a execução específica das obrigações huí contraídas, uma em relação à / .... ,J .J",. 

outra. // ; i'~,' V'~ \1 
/// .. ~'f, \l..... '-!::~J 
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cLÁUSULA D~CIMA - RESCISÃO 

10.1. Rescisão pela UTC: a UTC poderá rescindir o presente Contrato, mediante notificação prévia, nas 

seguintes hipóteses: (i) a Contratada deixar de cumprir qualquer de suas obrigações contratuais após ter 

sido notificada do fato e não ter sanado integralmente seu inadimplemento no prazo de 10 (dez) dias da 

data de recebimento de tal notificação; (ii) a Contratada torne-se ou esteja na iminência de tornar-se 

insolvente, entre ou esteja na iminência de entrar em qualquer tipo de reestruturação da dívida com 

credores, liquidação extrajudicial, requeira ou tenha decretada ou esteja na iminência de requerer ou ter 

decretada sua falência ou inicie ou esteja na iminência de iniciar qualquer tipo de recuperação judicial ou 

extrajudicial; (iii) serem iniciadas quaisquer medidas pelas autoridades competentes que impossibilitem a 

.continuação da prestação dos Serviços em decorrência de violação, pela Contratada, de dispositivos legais 

vigentes; (iv) a Contratada passar por qualquer reestruturação societária, inclusive, sem limitação, mudança 

de seu controle; ou (v) ocorrer majoração relevante dos tributos aplicáveis ao Contrato. 

10.1.1. O presente Contrato poderá ainda ser rescindido a qualquer tempo pela UTC, mediante simples 

aviso, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que possa ser imputado qualquer ônus 

à mesma. 

10.1.2. Durante o periodo entre a data do recebimento da notificação de rescisão pela Contratada e a data 

efetiva da rescisão, a Contratada preparará e apresentará à UTC um relatório completo dos Serviços 

executados até a data da rescisão e entregará à UTC os documentos de propriedade da UTC que estiverem 

• na posse da Contratada. 

• 

10.2. Rescisão pela Contratada: a Contratada poderá rescindir o presente Contrato mediante notificação 

com antecedência minima de trinta dias, nas seguintes hipóteses: (i) a UTC deixar de cumprir qualquer de 

suas obrigações contratuais após ter sido notificada do fato e não ter sanado integralmente seu 

inadimplemento no prazo de dez dias da data de recebimento de tal notificação; ou (ii) a UTC venha a 

tornar-se ou esteja na iminência de vir a tornar-se insolvente, ou ainda entre ou esteja na iminência de 

entrar em qualquer tipo de reestruturação da dívida com credores, liquidação extrajudicial, venha a 

requerer ou tenha decretada ou esteja na iminência de requerer ou ter decretada sua falência ou inicie ou 

esteja na iminência de iniciar qualquer tipo de recuperação judicial ou extrajudial. 

f 
/i ,. 

10.3. Conseqüências da rescisão: Ressalvado o disposto na subcláusula .10.1.1. supra e não obstante as 
! 

demais penalidades previstas neste instrumento, ocorrendo ar/dO Contrato nos casos previstos 

16 / ...... / g/ pb' 
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nesta Cláusula, a Parte que tiver dado causa ficará sujeita ao pagamento de uma multa equivalente a 50% 

(cinqüenta por cento) do valor total referente às parcelas vincendas devidas em razão dos Serviços. 

10.3.1. Em função da rescisão deste Contrato por qualquer motivo, a Contratada devolverá todas as 

Informações Confidenciais da UTC. As disposições que por sua natureza devam continuar em vigor após a 

rescisão do presente Contrato continuarão em vigor, particularmente aquelas concernentes à Informações 

Confidenciais previstas na Cláusula Quinta. 

10.4. Transicão: No caso de rescisão deste Contrato por qualquer motivo, a Contratada cooperará com a 

UTC e empregará seus melhores esforços no sentido de realizar a transferência dos Serviços e dos produtos 

.derivados para quem a UTC venha a contratar a fim de dar continuidade aos serviços. Tal cooperação será 

realizada sem quaisquer acréscimos ao Preço, desde que seja feita em critérios economicamente razoáveis, 

podendo as despesas virem a ser reembolsadas, desde que observadas as condições para tanto contidas 

neste Contrato e a concordância expressa e por escrito da UTC. 

cLÁUSULA O~CIMA PRIMEIRA - CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR 

11.1. Caracteriza-se como caso fortuito ou força maior a disposição relativa a força maior contida no 

artigo 393 e seu parágrafo único, do Código Civil Brasileiro ("Força Maior"). 

11.2. Caso uma das Partes não possa cumprir qualquer de suas obrigações por motivo de Força Maior, o 

• Contrato permanecerá em vigor, devendo a obrigação afetada ficar suspensa pelo tempo de duração do 

evento que ocasionou tal suspensão. 

• 

11.3. A Parte afetada pela ocorrência de um evento de Força Maior deverá comunicar o fato à outra 

Parte, num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas contado da data do evento, mediante notificação 

por escrito contendo descrição pormenorizada do referido evento de Força Maior, indicação da parcela da 

obrigação que ficará afetada pelo evento e a indicação do período estimado de duração do impedimento 

alegado. 

11.4. A suspensão das obrigações em decorrência de Força Maiof não terá o efeito de eximir a Parte 

afetada das obrigações relativas ao período anterior à ocorrência de ivento de Força Maior. A Parte afetada 
/ 

pelo evento de Força Maior deverá tomar e demonstrar que! tomou 

rj/ 
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comercialmente razoáveis para remover os efeitos dele decorrentes e impeditivos do cumprimento de suas 

obrigações ou para mitigar a extensão desses efeitos. 

11.5. Cessado o evento de Força Maior, a Parte que o tiver invocado deverá comunicar o fato de imediato 

à outra Parte, mediante notificação por escrito, ficando a Parte até então impedida de cumprir as suas 

obrigações obrigada a retomar imediatamente o cumprimento das mesmas, na forma prevista neste 

Contrato. 

11.6. A alegação indevida, por qualquer das Partes, da ocorrência de caso fortuito ou Força Maior com 

vistas ao não cumprimento de uma obrigação nos termos deste Contrato, dará direito à outra Parte de 

.romover a rescisão deste Contrato, arcando a Parte que der causa à rescisão com as penalidades previstas 

na Cláusula Décima. 

11.7. ·As Partes reconhecem e aceitam que este Contrato poderá ser rescindido, por prévia notificação 

escrita enviada por uma Parte à outra, na hipótese de uma Parte deixar de cumprir com suas obrigações 

contratuais por um período maior do que 60 (sessenta) dias consecutivos devido a um evento de Força 

Maior, sem que caiba qualquer indenização às Partes. 

cLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DISPOSiÇÕES FINAIS 

12.1. Modificacão: Qualquer alteração a este Contrato somente será válida se aceita por ambas as Partes 

• mediante Termo Aditivo. 

12.1.1. A Contratada poderá alternativamente se fazer representada pelo Escritório de Advocacia Morales e 

de Paula Advogados Associados, representada por seu sócio Rodrigo Morales, do qual também é sócio da 

ora Contratada MRTR Gestão Empresarial Ltda. 

12.2. Autonomia das Partes: Este Contrato não implica intermediação de negócios, nem cria parceria, 

sociedade, associação ou consórcio entre as Partes, ficando esclarecido que os Serviços ora contratados são 

prestados de forma eventual, em caráter de total autonomia e independência, sem qualquer obrigação de 

exclusividade, podendo a UTC contratar serviços da mesma natureza com outras empresas de sua escolha. 

12.3. Acordo integral: Este Contrato constitui a declaração integral e completa de todas as condições e 

declarações do Contrato celebrado entre a UTC e a (onlatada com relação a seu objeto, e SUbstitul,t9dOS 
/ '." -
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12.4. Titulo executivo extrajudicial: O presente Contrato representa um título executivo extrajudicial para 

as finalidades do Código de Processo Civil brasileiro. 

12.5. Renúncia: nova cão: A tolerância ou não exercício, por qualquer das Partes, de quaisquer direitos a 

ela assegurados neste Contrato ou na lei em geral, não implicará novação ou renúncia a qualquer desses 

direitos, podendo tal Parte exercê-los a qualquer tempo. 

12.6. Cessão: A Contratada não poderá ceder, no todo ou em parte, seus direitos e obrigações oriundos 

deste Contrato sem a expressa e prévia anuência da UTC, por escrito . • 

• 

• 

12.7. Sucessores: cessionários: O presente Contrato obriga as Partes, seus legítimos sucessores e seus 

cessionários autorizados. 

12.8. Foro: As Partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo, com renúncia expressa a qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes do presente Contrato e sua 

execução. 

E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes assinam o presente instrumento em duas vias de igual 

teor e para um s6 efeito, na presença das testemunhas abaixo identificadas: 

UTCENGENH 

Testemunhas: 

19 

São Paulo~~éomarço de 2012 . 

"\ 
\ 

'I-:~ 
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• 
Nieto 
Gestão Ert:lpresarial Ltda. 

Rua Domingos Barbosa. 89 - Par'k Cristal- CEP Q65OCl...()OO 

Munic1p;o; Santana de Pamarba - Estado: São Pauto 
Inscrição no C.N'p.J. (M.F.): 03.524.053JOOO1-08 . 
Inscrição Estadual: Isenta 
InsctlçãoMunicipat: 15.698 

Natureza da Operação: 
Código dO Serviço; 
Dala da Emissão: 

DESTINATÁRIO J REMETENTE 

• 
OBS.: 

INSCR. EST. N"; 

FATuRA N' 

214 1.9.rl,.812.~(J 214 

V' i rj:0,'>";~J. , ... ,-,1-7"7""· ...... fi.Mi! i)(;-' -:~~-:' "; "'. ;: i~J .~, :: I.. Ex~ ,~:. ' . .' .. II ,- - ;':7~,_~": -
-::_ -,' ~_ ~.,=' ~~~-.: J'.':.~~) ," 1] O.?!..R.Ct>:L!l. 'J~ '05 

VALOR TOTAL DA NOTA R$ I VALOR TOTAL DA NOTA R$ 

ESTADO: 

INSCR MUN. W: 

.. ,ços 
UNITÁIl'O 

s;~ 

NOTA FISCAL FATURA 
DESERV'ÇOS 
(TRIBUTADOS) 

N° 000214 

TOTAL 

k..:. ....... _ .• _ _',_ , .• _____ . __ ._ ••• ~ ___ , "'VVV ........ , ........... " ,r::':' L1t~ iA IJOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS INDlCAOAAQ LADO 

N° 000214 
DATA 00 RECEBIMENTO IDENTIFICA O E ASSINATURA 00 RECEBEDOR 

• 

11 
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• 
Rua Domingos Barbosa, 89 - Park Cristal - CEP 065OQ..()OO NOTA FISCAL FAT\ 

INieto , 

Gestão Empresarial Ltda . 
... -..-........... ~..,.-'J. ____ "'"" __ .. _-... __ .. .--,.._" 

/ 

DESTINATARI~/ ,!E~~ENTE 

NOME DA FIRMA: 

9mEAEçO: 

MUNIClpIO: • 

FATURAN· 

INSCR. EST. H": 

DF.SCRIÇAO DOS SERViÇOS 

Municfpio: Santana de Pamalba - Estado: São Paulo 
InsctiçAo no C.N,P.J. (M.F.): 03.524.05310001..Q8 . 
Insctição Esladuat: Isenta 

Inscrição Municipal: 15.696 

Código do Serviço: 
Data da Emissão: 

ESTADO-

INSCR. MUN. N'": 

228 

PRECOS 

.~.j; ,;:: "';~i:il;!. '~3-111F:~·E~.".F [':P.'~'!yl~·"" J/_ !:-}.! _<~:J:_ E~;: ::;_~.~;<!!:_; :: ,~c·~;-:·:,-:", i 'o' 
C;- .:':=-.:'.::t(: E:;\r~ 2~)i2"'n ~ P.3_I~~CEtA (I2iúJ 

VALOR TOTAL DA NOTA R$ I VALOR TOTAL DA NOTA R$ 

" ." 

N° 000223 

• 

DE SERViÇOS 
(õRIBUTAOOS) 

N° 00022: 

4-VIA 
CONTROLE 

CEP; l',.· ;~.:.'l' 

TOTAL 
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• 
Ni~to 

Rua DomingOS Barbosa. 89 - Pano; Cris191 - CEP 06500-000 

Mut\iclpio: Santnna de PRmafbe - Estado: Mo Paulo 
InScrição no C.N.P.J. (M.F.): 03.524.0531OOO1.r1B 
In~ E~loduol: l$(Inln 
Inscriç.'\o Munlc;pal: 15.698 

G~~!ã~~;~~~.~Y;~.I. ~~~3':J l "alu''''.' O;;c"çOo; 
Código dD Sc,....iço: 

Datn da EmissJk): 

- .- -

NOME DA. FIRMA: 

ENDEReço: 

MUNICfPlo: :-.... ESTADO: 

tN$CR, C.N,P .J.IM,F.lrtr: _ .. ::':-'. '~':I '-::}i :~r.lJ ENSCR. ESI. N": INSCR. MUN. ~ 

NOTA FISCAL FATUI 
DE SeRViçOS 
(TRIBUTADOS) 

N° 000233 
4-VlA 

CONTROLE 

CEP: :-J :;. I ' 

VENCIMENTú 

DESCRIÇÂO DOS SERVIÇOS 

" : ~·E.':~:· .:. ?.!::-1~rU:: iT t:~ .. ?i1.S.: --.'""!.'. ~w_ ~ D ~ :i:.:'lt I' ~ .• - : E ... ~':.'=::; _ r 
-.:,} :::..:i~;·· ... ~ .. r. -·.~'~·jl~'J'... ~l ~ r"'":.:..' '.!. ___ ~'I.:'. ',,!Y::.: j~ :..:::- ;;!" _ .. ~~.:..~! j<\ ~,,'':'. 

- • ti •• 
;' .. ,. 

• 
VALOR TOTAL DA NOTA RS VALOR TOTAL DA NOTA RS 

N° 000233 

• 
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• 

NOME DA FIRMA', 

ENDEREÇO: 

• C.N.P.J.{M.F.)N"; 

Nieto 
Gestão Empresarial Ltda. 

INSCR. EST. NO; 

Rua Domingos Barbosa, 89 • Par1c Cristal· CEP O65OQ..OOO 
Munlclpio: Santana de Pamalba _ Estado: São Paulo 
Inscrição no C.N.P.J. (M.F.): 03.524.05310001-08 . 
Inscrfção Estadual: Isenta 
Inscrição Municipal: 15.698 

NatllTCZB da Operação: 
:.-. 

Código do SeMço: 
Dala da Emissão: 

" ESTADO: 

INSCRMUN.N": 

NOTA FISCAL FATUI 
DE SERViÇOS 
(TRIBUTADOS) 

N° 000236 
46 vrA 

CONTROLE 

l!Se ~SB hIllllfllll2 

• 

DESCRIÇAO OOS SERVIÇOS 

~I~,"J :-:.r, ,::! ~d . .'.:' !1.E.!';~~·:E~,JTE~~ f ... PRE.:::T.:':.,:-:l.'_i o!!: ;?:'::~.?E '.:'5 DE. :-".-')1"(SU L I 

_, .;: .. :t:.-·,_·:. __ .:~·~I.,,~ .~L' Flh;· _~.A E Fr~(..I!...I_ : iP '!)11:1: ~':~~.,- t,'-,::. p': ''-, .. :ESS'~: ~i DF: ';" -~
.... _I~. ";'i::-::JK\liE P?,::r"'~I::?:. ::'51',;.<', F.'{/ ;>-=:!":t j rrr;('}iT"f'/>"r-, 

VALOR TOTAL DA NOTA R$ VALOR TOTAL DA NOTA RS 

"oss.: 

N° 000236 

• 

" I '.:: ':.'~ • .i 
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• 

• 

• 

• 

---)181'8 GES1'AO EMPRI~SARiAt L'fDA. 

CONTRATO DE PRESTACÃO DE SERViÇOS 

Pelo presente instrumento particular, 

UTC PARTICIPAÇÕES lTOA., com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Alfredo Egidio de Souza 

Aranha, 374/384, 9" andar, Edifício Andorra, Chácara Santo Antonio, Cep 04726-170, inscrita no CNPJ/MF sob número 

02.164.892/0001-91, neste ato representada por seu representante legal na forma de seu contrato social, doravante 

designada, simplesmente, "CONTRATANTE"; e, 

MRTM GESTÃO EMPRESARIALLTOA" com sede na cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, na Av. Brasil, 

no. 402, sala 3, Jardim São Luis, CEP 06502-210, inscrita no CNPJ/MF sob número 03.524.053/0001-08, neste ato 

representada por seu representante legal na forma de seu Contrilto Social doravante designada, simplesmente, 

ItCONTRATADA", podendo, UTC e a Contratada, conjuntamente, serem denominadas de ~'Partes" ou isoladamente 

ainda, indistintamente, de "Parte". 

RESOlVEM as Partes assinar o presente Contrato de Prestação de Serviços ("Contrato") que se regerá pelos seguintes 

termos e condições: 

cLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1. Objeto: Constitui objeto do presente Contrato a prestação dos seguintes serviços: 

A Gestão de todo o "'Passivo Fiscal", incluindo parcelamentos fiscais da Companhia CONSTRAN S.A. 

CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO, tendo em vista a aquisição desta pela CONTRATANTE, conforme "Compromisso 

de Contrato de Venda e Compra de Participações Societárias" datado em 08/04/2010, "Primeiro Aditamento 

ao Compromisso de Venda e Compra de Participações Societárias· datado em 31/08/10, "Segundo Aditamento 

ao Compromisso de Venda e Compra de Participações Societárias" datado em 29/07/11. 

Para operacionalização e consecução .do~ serviços ora contratados, deverá a CONTRATADA analisar todos os 

documentos apresentados pela CONTRATANTE. 

1.2 Entrega: Os Serviços serão considerados entregues apenas se houver atendimento integral dos critérios contidos 

neste Contrato, mediante, ainda, a manifestação expressa e por escrito da UTC nesse sentido. Observadas as demais , ~ 

disposições d~ste Contrato, caso a UTC verifique que os Serviços prestados não atendJn a tais critérios, total ou 

parcialmente, ou apresentem vícios ou defeitos de qualquer natureza, a UTC, ao seu exclufivO critério, pOderá exigir da 

Contratada (i) abatimento proporcional no preço dos Serviço~. ou (ii) reparaç~-ervlços para sanar.~~~o e{; 7 
defeitos e para atendimento dos critêrios não observados. ~'/' !;? O \ I 

" \ t.- ! ....... \ 

1 7 / L/ '<?:,i: ?~//.' , / 
.. / ,K .. J 
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__ IRTR GES'rAO IUIPRESARIAL LTDA. 

1.3 Local: Os Serviços serão prestados nas dependências da Contratada no endereço acima mencionado. 

cLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇOES DAS PARTES 

2.1. Obrigacões da Contratada: São obrigações da Contratada, observadas as demais disposições deste Contrato: 

2.1.1. Suprir, em tempo hábil, qualquer ausência de empregado alocado, de modo a preservar o padrão de 

qualidade técnica e a impedir a SOlução de continuidade na execução dos Serviços contratados; 

.2.1.2. Refazer ou revisar, às suas custas, quaisquer dos Serviços que venham a ser considerados pela UTC como 

errados, insuficientes ou inadequados, de acordo com este Contrato e com os critérios para sua aceitação; 

2.1.2.1. No caso da Contratada se recusar a corrigir os defeitos, omissões ou falhas, a UTC poderá proceder, a seu 

critério, à correção dos mesmos, respondendo a Contratada pelas multas, e outras sanções decorrentes do 

inadimplemento contratual, podendo ainda a UTC se ressarcir desses custos com as garantias contratuais ou com os 

créditos de qualquer pagamento ainda devido à Contratada, com base neste ou em outro contrato, sem prejuízo das 

sanções cabíveis nos termos da Cláusula 9 abaixo; 

2.1.3. Observar os prazos estabelecidos para a prestação dos Serviços; 

2.2. Obrigacões da UTe: São obrigações da UTC, observadas as demais disposições deste Contrato: 

• 2.2.1. Assegurar o acesso de funcionários da Contratada às suas instalações, desde que estejam devidamente 

identificados e de acordo com as normas de procedimentos de segurança da UTC; 

2.2.2. Fornecer à Contratada as informações, a documentação técnica e os recursos indispensáveis à realização dos 

Serviços, exceto por aqueles pelos quais a Contratada tem exclusiva responsabilidade; 

2.2.3. Comunicar à Contratada quaisquerinstruçôes ·ou~·procedimentos a serem adotados ,sobre assuntos 

relacionados a este Contrato; e 

2.2.4. Efetuar os pagamentos devidos pelos Serviços prestados, nas datas estabelecidas. 

2.3 Qualquer aviso ou outra comunicação de uma Parte à outra a respeito deste Contrato, será feito por escrito e 

• poderá ser entregue pessoalmente ou enviado por correio, fac·símile oG meio eletrônico, mediante a comprov, a,.r, ~.-,.:.~.O,','.\ .. ,.,"'" Il, 
formal do seu recebimento, para o endereço e em atenção :os r/o )"0> """J?i: FJ-~ 

// V 
1><;/' h 
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·llIlTR GESrrAO EIIl'RESARIAL LTDA. 

(a) se para a UTC, no endereço constante do preâmbulo deste Contrato: 

A/C: Walmir Pinheiro 

Tel.: 113124-1255 

Fax: 11 3124-1255 

e-mail: walmir.pinheiro@utc.com.br 

(b) se para a CONTRATADA, no endereço constante do preâmbulo deste Contrato: 

A!C: Rodrigo Morales 

•

Te!.: 115112-3677 

Fax: 115507-6053 

• 

e-mail: rmorales@hedgeconsultoria.com.br 

2.3.1 Qualquer mudança em qualquer dos supracitados dados de uma das Partes deve ser notificado à outra Parte em 

até 10 (dez) dias após a referida alteração. 

cLÁUSULA TERCEIRA - PRA20 

3.1. Prazo contratual: Este Contrato tem prazo indeterminado, contados da assinatura do presente instrumento. 

cLÁUSULA QUARTA - PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

Preço: Pela prestaçao dos Serviços, a UTC pagarâ à Contratada a titulo de honorarias um percentual 

correspondente a 15% (quinze por cento) do "sucess!ee", que serão pagos em 08 (oito) parcelas. 

No Preço já estão incluídos todos os custos diretos e indiretos da Contratada, administração, seguros, 

adicionais de periculosidade. encargos fiscais. sociais e previdenciários, sem a estes se limitar, inclusive contratação de 

terceiros, escritórios de advocacia, que se façam necessários para defesa da UTC em esfera judicial. 

4.2. Despesas: As despesas incorridas pela Contratada já estão incluídas no Preço. A UTC fica isenta de qualquer 

responsabilidade quanto ao pagamento ou ressarcimento das despesas da Contratada. 

4.3 . 

3 
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_UlTU GESTAO E}Jl)RJ~SARIAI, L'rnA. 

4.4. Tributos: Os tributos incidentes sobre os valores contidos neste Contrato, serão retidos pela UTC, quando 

assim a lei determinar, de acordo com o item 4.4.1 seguinte. O Preço deste Contrato já inclui todos os tributos devidos 

pela Contratada em razão da prestação dos Serviços. 

4.4.1 A Contratada será sempre responsável diante da UTC, por si e por seus subcontratados, pelo pagamento de todos 

os tributos, quer sejam impostos, taxas, contribuições de qualquer natureza, emolumentos, tarifas, preços públicos, 

empréstimos compulsórios e toda e qualquer forma de cobrança que lhe seja imposta através de lei para o exercício de 

sua atividade ou em razão de sua personalidade jurídica, quer sejam presentes ou futuros, cobrados ou lançados 

contra a Contratada por qualquer autoridade governamental, federal, estadual ou municipal, em razão deste Contrato, 

de sua execução. ou incidentes sobre ele, incluindo, sem limitação: 

_i) Todos os tributos incidentes sobre renda, receita bruta, faturamento, serviços, lucros, franquia, transporte e 

propriedade; impostos alfandegários, licenças, permissões, impostos sobre circulação de mercadorias, sobre a 

prestação de serviços de qualquer natureza, sobre importação, exportação, industrialização, manufatura ou similares; 

royalties. participações, e também quaisquer multas, penalidades, juros ou outras cobranças incidentes e feitas pelo 

eventual descumprimento de obrigação principal ou acessória referente a tais tributos; 

4.4.2 A UTC terá o direito de reter na fonte quaisquer tributos incidentes sobre pagamentos devidos à Contratada, 

nos termos deste Contrato, na medida em que tal retenção seja exigida por qualquer autoridade governamental, sendo 

que tal recolhimento isentará a UTC de qualquer responsabilidade junto à Contratada. 

4.4.3 A Contratada deverá indicar na fatura a ser submetida à UTC os valores a serem recolhidos a título de 

contribuição do Instituto Nacional de Seguridade Social em decorrência da prestação dos Serviços. A Contratada 

.concorda que di UTC efetuará o recolhimento com base nas informações fornecidas pela Contratada nas faturas e que a 

UTC não será responsável por quaisquer responsabilidades decorrentes desta informação, incluindo nos casos em que 

a Contratada não indique a necessidade do referido recolhimento. A Contratada declara que será a única responsável 

nos casos em considere como não aplicável ou não devido o recolhimento da contribuição ao INSS, devendo a ausência 

desta informação na fatura ser considerada como uma escolha da Contratada pela inaplicabilidade do recolhimento de 

tal contribuição sobre o referido Serviço. 

4.5 Pagamentos: Os pagamentos a serem realizados pela UTC à Contratada por força do presente Contrato deverão 

ser efetuados, mas sendo observadas as seguintes condições: (i) o pagamento somente será devido se a Contratada 

tiver cumprido todas as suas obrigações contratuais, inclusive, sem limitação. a prestação dos Serviços a contento, 

observando os critérios para o aceite parcial (se os Serviços forem prestados em etapas) ou integral pela UTC; (ii) a UTC 

poderá reter quaisquer pagamentos, no todo ou em parte, caso a Contratada esteja inadimP,l{nte - neste ou qualquer 

• 

outro contrato em que sejam Partes a UTC e a Contratada; (iii) a Contratada deverá emitir Ís faturaS/Not~~tijca~-' ;~~, f;l 
conformidade com a legislação em vigor. Sua entrega será conSiderada feita mediante protocolo da ,S (iv (e.: , 

, .:::. ' 
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.)IRTR GES'I'AO El!PRESARIAL L1'DA. 

aplicável; (v) no caso de dados incoerentes, erros, falhas ou divergências nas faturas, a data de seu pagamento será 

alterada para o primeiro dia útil após cinco dias da reapresentação, pela Contratada, das notas fiscais e faturas 

devidamente retificadas, as quais não estarão atualizadas monetariamente ou sujeitas a quaisquer acréscimos. A 

aceitação pela UTC de faturas que não estejam acompanhadas da documentação mencionada nesta Cláusula não 

desobrigará a Contratada de suas responsabilidades fiscais ou trabalhistas nem transferirá tal responsabilidade para a 

urc. 

4.6. Caso a UTC constate quaisquer irregularidades em faturas já pagas, esta efetuará a glosa e optará ao seu exclusivo 

critério, entre: (i) desconto do valor discrepante no próximo pagamento; ou (ji) notificar a Contratada para 

recolhimento no prazo máximo de dez dias corridos, contados da data do recebimento da notificação. Em Qualquer 

•

hiPótese, caso o Preço não seja estabelecido em moeda estrangeira (ou variável de acordo com moeda estrangeira), o 

valor será atualizado pelo IGP-M/FGV. Caso tal indice venha a ser extinto, o indice a ser utilizado em seu lugar será o 

IPCA, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e, caso este último índice também venha a ser 

extinto, as Partes negooarão a aplicação de um novo índice, que deverá ser o mais próximo possível do índice 

anteriormente utilizado em sua forma de cálculo. 

cLÁUSULA QUINTA - CONFIDENCIAlIDADE 

5.1 Sigilo: À Contratada é vedado, sob as penas da lei, prestar informações a terceiros sobre a natureza, conteúdo 

ou andamento dos serviços objeto deste Contrato, bem como divulgar, através de qualquer meio de comunicação, 

dados e informes relativos aos serviços executados ou sobre informações ou documentos fornecidos pela UTC em 

razão dos Serviços, salvo por expressa autorização escrita da UTC. 

.502 Definicão de Informação Confidencial: Informação Confidencial significa, para todos. os fins deste Contrato, toda 

comunicação escrita ou eletronicamente gravadaz ou oral, que venha a ser reduzida a termo ou transcrita de Qualquer 

forma, e Que seja fornecida para a Contratada ou seus Prepostos, pela UTC e que tenha relação, ou seja revelada em 

conexão, ou com a atividade de cada uma das Partes ou com o objeto deste Acordo, e que seja confidencial, 

patenteada e de qualquer forma não disponível ao públiCO em geral. Não obstante o precedente, as seguintes 

informações não constituirão Informação Confidencial para os fins deste Acordo: 

a) informações Que são ou venham a ser de conheCimento geral do público de outra forma que não peta revelação da 

UTC; 

b) informações que já estivessem em poder da Contratada, em bases de não confidencialidade, antes de serem 

fornecidas pela UTC à Contratada; ou 

c) informações que venham a estar disponiveis para a Contratada ou seus PrjlPostos, de forma não confidencial, vindas 

de outra fonte que não a UTC e caso não seja do conhecimento, à época, po parte da Contratada, que esta outra fonv 7 

• ~,,~~ -", .",~"",;, .. ~'."~ ,.~, ""'mm",,,,,, i'''' _. "'/""'1; I CO I /; 
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·)Ill'l'1t GES'l'AO EJ'Il)RESARIAL LTDA. 

5.2.1 Definicão de Pessoa: O termo "Pessoa" significa, para os fins desta Cláusula, de forma ampla, toda pessoa 

jurídica. de direito público ou privado. inclusive entidades governamentais, corporações, sociedades comerciais, 

companhias, outras sociedades, assim como pessoas físicas. 

5,2.2 Definição de Preposto: O termo "PrepostoN significa, para os fins desta Cláusula e quando usado em referência 

a uma das Partes, apenas seus Diretores, Membros de Conselho de Administração e Fiscal, empregados, consultores, 

contratados. mandatários e Afiliadas, se houver, Que tenham que conhecer a Informação Confidencial para o Uso 

Permitido. 

5.2.3 Definicão de Afiliada: Para os fins desta Cláusula, a expressão "Afiliada" significa uma companhia, sociedade ou 

• outra forma de organização empresarial que controla Ou é controlada por uma das Partes, ou que é controlada por 

uma entidade que controla uma das Partes. ·Controle", de acordo com esta Cláusula, Significa a propriedade direta ou 

indireta de mais de 50% (cinqüenta por cento) dos direitos de voto numa sociedade, companhia ou outra forma de 

organização empresarial, ou o direito de administrar ou dirigir esta entidade, por direito de propriedade ou por direito 

de voto, através de acordo de acionistas, quotistas ou de administração, ou de qualquer outra forma permitida na 

legiSlação brasileira. 

5.3 Não-fornecimento de Informacão Confidencial: Da data de assinatura deste Acordo, até 03 (três) anos após o seu 

término ou rescisão, se prazo maior não for previsto em lei ou regulação, cada uma das Partes c.oncorda que todas as 

informações definidas como Informação Confidencial pelas Partes: (i) podem ser revistas ou usadas pela Contratada ou 

seus Prepostos apenas para o cumprimento deste Contrato e dos outros contratos que deste compromisso decorram, 

e para nenhum outro propósito; (ii) serão fornecidas pela Contratada apenas para seus próprios Prepostos, 

conselheiros, consultores, agentes e representantes, na medida do necessário e desde que estes concordem com as 

.Obrig3çõe!: contidas neste Contrato: e (iii) serão m3ntidas em sigilo pela Contratada e não serão comunicadas, Ou de 

nenhuma outra forma reveladas para qualquer pessoa não autorizada pela outra Parte a receber tal informação, com 

exceção daquelas exigidas pela legislação brasileira, assegurando, neste caso que todas as medidas razoáveis serão 

tomadas para assegurar que nenhuma Informação Confidencial seja vista, ou revelada a qualquer pessoa não

autorizada pela Parte Protegida. 

5.4 Autorizacões - Caso a UTC, a seu livre e e-xclusivo critério, autoriie a revelação da -Informação Confidencial para 

terceiros, deverão ser celebrados, sempre, previamente com eles, acordos de confidencialidade semelhantes, onde 

estes se obrigarão a não fornecer a Informação ConfidenCial, mantendo-a em sigilo nos termos desta Cláusula. 

5.4.1 Se a Contratada for requisitada ou obrigada a fornecer informação que tenha sido transmitida pela UTC, nos 

termos da Cláusula 5.3 (iii) acima, através de requerimento legal ou judicial ou or ordem governamental, deverá a 

• 

mesma, antes de fornecer tal informação, notificar à UTC no prazo de 3 (três dias úteis, a fim de que esta ou suas 

Afiliadas possam utilizar-se de todos 0$ meios disponíveis, a sejn5b critéri~, .. ara anular tal re?quer~ento ou orde7'~'.' ~' .. ~:~\ 
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ou envidar esforços para que tal informação seja mantida confidencial. 

cLÁUSULA SEXTA - PROPRIEDADE INTELECTUAL 

6.1. Propriedade intelectual da UTC: Para a prestação dos Serviços, poderá ser eventualmente conveniente a 

utilização, pela Contratada, de Propriedade Intelectual da UTC. A UTC poderá autorizar a Contratada a utilizar sua 

Propriedade Intelectual. desde que observadas as condições abaixo: 

• 
6.1.1. O termo "Propriedade Intelectual" significa toda a propriedade intelectual e industrial da UTC oU das 

empresas afiliadas e que compõem o grupo econômico da UTC; 

6.1.2. A UTC reserva-se o direito de, a seu exclusivo critério. dar ou não autorização à Contratada para que use 

alguma Propriedade Intelectual da UTC. Para que a autorização seja válida (i) ela deve ser feita por escrito; (ii) firmada 

por representante legal da Contratada, em instrumento que deve conter uma descrição razoável da Propriedade 

Intelectual objeto da autorização, limites da autorização e demais condições reputadas relevantes pela UTC; e (iii) ser 

necessariamente utilizada somente para os objetivos delineados no presente Contrato durante o prazo de vigência do 

mesmo; 

6.1.3. A Contratada compromete-se a não praticar e impedir que sejam praticados quaisquer atos ou omissões que 

prejudiquem, ou possam vir a prejudicar, a imagem da UTC e sua Propriedade Intelectual; 

6.1.4. A Contratada reconhece os direitos da UTC sobre a Propriedade Intelectual. especialmente os direitos de 

•

titularidade e uso. Não poderá a Contratada alegar. portanto, durante a vigência desse Contrato, ou mesmo depois de 

seu termino, que em decorrência da autorização de uso da propriedade Intelectual que lhe venha a ser concedida, 

tenha a Contratada adquirido qualquer direito em relação à Propriedade Intelectual da UTC, além daquele de usá-Ia em 

caráter provisório, nos termos deste Contrato e do termo de autorização; 

6.1.5. É vedado à Contratada, suas coligadas e controladas, assim como afiliadas sob controle comum, utilizar 

qualquer Propriedade Intelectual da UTC, relacionando ou associando de qualquer forma às respectivas razões sociais 

ou nomes de fantasia; e 

6.1.6. Se da execução dos Serviços resultarem inventos, aperfeiçoamentos, inovações Ou qualquer tipo de 

propriedade intelectual, estes pertencerão à UTC, obrigando-se a Contratada, desde r a fornecer todos os subsídios 

necessários para que a UTC providencie toda a documentação, realize todos os re stros e tome todas as demais 

providências para proteger seus direitos, inclusive, porém sem limitação, o de Instituto 

/) 

~ 
• Propriedade Industrial - INPI. 

7 // 
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6.2. Propriedade intelectual de terceiros: 

6.2.1. A Contratada deverá informar à UTC, com antecedência razoável, a existência de direitos protegidos pela 

legislação de propriedade intelectual e industrial sobre materiais, máquinas, equipamentos, dispositivos, processos, 

desenhos, modelos, marcas e quaisquer outros bens tangíveis ou intangíveis que pretenda utilizar na prestação dos 

Serviços e obter prévia autorização dos detentores de tais direitos para referida utilização; e 

6.2.2. A Contratada será sempre, perante terceiros, a única responsável pela infração de direito de uso de materiais 

ou processos de fabricação e execução protegidos por marcas e patentes, respondendo diretamente por quaisquer 

indenizações, taxas ou comissões que forem devidas, bem como por quaisquer reeiamações resultantes do mau uso 

• que deles fizer na execução deste Contrato. 

cLÁUSULA SÉTIMA - DECLARAÇÕES E GARANTIAS DAS PARTES 

7.1. As Partes neste ato declaram mutuamente que; 

7.1.1. Representação: O signatário do presente Contrato é seu legítimo representante legal, ou procurador investido 

com todos os poderes necessários e suficientes. possuindo todas as autorizações necessárias para a assinatura deste 

instrumento; 

7.1.2. Práticas Negociais: Cumprirão com todas as leis, regulamentos e regras aplicáveis à execução das obrigações 

ora assumidas pelo presente Contrato, e neste sentido não deverão, direta ou indiretamente oferecer, pagar, prometer 

pagar ou autorizar o pagamento de qualquer quantia, ou oferecer, dar, prometer dar ou autorizar dar qualquer valor 

• para qualquer dirigente ou qualquer empregado dê qualquer órgão govêrnamental ou qualCjuer departamento. 

agência, órgãos ou companhias subsidiárias integrais destas, qualquer partido político, empregado ou dirigente ou 

qualquer candidato a cargo político ou qualquer subdivisão política, ou qualquer pessoa, enquanto sabendo ou tendo 

razões para saber que toda ou uma parte de tal quantia ou coisa ou valor será oferecida, dada ou prometida, direta ou 

indiretamente para dirigentes governamentais com o objetivo de (i) influenciar qualquer ato Ou decisão de tal dirigente 

governamental, inclusive uma decisão de faltar Com O cumprimento de suas funções oficiais; ou (ii} induzir tal dirigente 

a fazer ou deixar de fazer qualquer ato com violação de seus deveres legais; ou (iii) induzir tal dirigente governamental 

a usar sua influência com o governo ou órgãos auxiliares deste, com o objetivo de dar assistência a qualquer das Partes 

na obtenção ou reServa de negócios com ou direcionando negócios para qualquer pessoa; 

7.1.3. Notificarão uma a outra Parte, imediatamente, acerca de qualquer solicitação, demanda ou outro 
" 

requerimento de qualquer coisa de valor, por ou em representação d qualquer dirigente governamental. partido 
" 

• político, dirigente de partido político, ou qualquer candidato a cargo po ico relacionado ao objeto deste Contrato; ',.!Ó~\ a 
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7.1.4. Não obstante quaisquer disposições deste Contrato em contrário, indenizarão, defenderão e manterão 

incólume a parte adimplente, assim como sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum, e 

seus respectivos diretores, gerentes, empregados e representantes, contra qualquer ação, perda, prejuízo, 

responsabilidade, despesas ou custos, sejam de que natureza forem, incluindo honorários advocatícios em bases 

razoáveis, taxas e custos oriundos ou relacionados à falha da Contratada no cumprimento das disposições ora 

estabelecidas. 

7.1.5 As obrigações de cada Parte, pactuadas nos itens 7.1.2, 7.1.3 e 7.1.4. acima, permanecerão em vigor ainda que 

findo o presente Contrato . 

• 

7_106. A Contratada declara neste ato que irá abster-se de utilizar. em todas as atividades relacionadas com a execução 

deste instrumento, mão-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIII do art. 7' da Constituição da República, bem 

como exigir que a referida medida seja adotada nos contratos firmados com os fornecedores de seus insumos e/ou 

prestadores de serviços, sob pena de rescisão do Contrato. Declara também que cumprirá e fará cumprir por seus 

subcontratados toda a legislação trabalhista em vigor no País. 

cLÁUSULA OITAVA - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

8.1. Responsabilidade geral da Contratada: Na prestação dos Serviços a Contratada empregará máximo zelo, 

responsabilizando-se integralmente por si, seus empregados. prepostos e subcontratados perante a UTC e a terceiros 

afetados pelas perdas e danos a que der ensejo, seja por ação ou omissão. A Contratada deverá garantir a qualidade de 

todos os Serviços executados e materiais aplicados. A Contratada, igualmente, responsabilizar-se-á pela inobservância 

ou infração de dispositivos legais vigentes na execução dos Serviços. A Contratada defenderá e indenizará 

.intp.sralmentp. ;I UTC em relação a quai~quer açõps-. proce~~o~. rpclamaçõe~. 3rbitr3een~. inquérito~. inve~tiS3ções dº 

qualquer natureza ou qualquer outro procedimento iniciado contra a UTC com base em inadimplemento (mesmo que 

parcial) de qualquer das obrigações da Contratada. 

• 

8.2. Responsabilidade por inadimplemento: A Contratada será responsável por si, seus empregados, prepostos e 

subcontratados, por todas as perdas e danos resultantes de seu inadimplemento, inclusive e sem limitação, no caso de 

rescisão deste Cõiitrato porquaisquer dos motivos aqui ·relacionados. 

8.3. Responsabilidade trabalhista e previdenciária: 

8.3.1. O presente Contrato não constitui nenhum vínculo de emprego entr as Partes, nem entre -os ..,.seus 

representantes, empregados, contratados e subcontratados . 
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8.3.2. As Partes permanecerão e se reconhecem, desde Já, independentes, e, por força deste Contrato, não ficará, de 

forma alguma, estabelecido ou criado vínculo empregatício, ou de responsabilidade, da UTC com relação ao pessoal 

que a Contratada utilizar, direta ou indiretamente, para a prestação dos Serviços ora contratados, correndo por conta 

exclusiva da Contratada todas as despesas com esse pessoal, sejam ou não empregados seus, inclusive pelos encargos 

decorrentes da íegislação vigente, seja trabalhista ou previdenciários, ou quaisquer outros, além de quaisquer 

obrigações não pecuniárias decorrentes da legislação trabalhista e previdenciária em vigor, particularmente, porém 

não somente, contribuições ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS ou Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço - FGTS. 

8.3.3. A Contratada deverá manter a UTC livre de qualquer reclamação em relação aos Serviços ou a este Contrato 

eapresentada por seus empregados ou subcontratados. A Contratada, neste ato, responsabiliza-se por quaisquer 

reclamações trabalhistas ou Qualquer outro ato de natureza administrativa ou judicial, inclusive aqueles decorrentes de 

acidente de trabalho que venham ou possam vir a ser ajuizadas por seus empregados ou por terceiros que tenham sido 

destacados pela Contratada para a execução dos Serviços, contra a UTC, respondendo integralmente pelo pagamento 

de eventuais condenações, indenizações, multas. honorários advocatícios, custas processuais e demais encargos que 

possa haver, podendo a declaração aqui ser utilizada para fins de denunciação em qualquer ação trabalhista que exista 

ou venha a existir pelos mesmos, aplicando-se ao presente Contrato o disposto no artigo 70, inciso 111, do Código de 

Processo Civil Brasileiro. 

8.3.4. A Contratada deverá pagar pontualmente os salários de seus empregados bem como todos os encargos 

sociais, trabalhistas e previdenciários incidentes ou que venham a incidir direta ou indiretamente sobre o custo de 

mão-de-obra, seguro de acidentes do trabalho, assim como todos os tributos e contribuições que incidam sobre os 

custos dos Serviços objeto deste Contrato, comprovando perante a UTC, sempre que por esta solicitado, o !. cumprimento de t .. i:; obrigações. 

8.3.4.1 Fica expressamente pactuado que. se porventura a UTC for autuada, notificada, intimada ou condenada, em 

razão do não cumprimento em época própria, de qualquer obrigação atribuível à CONTRATADA, decorrente deste 

Contrato, seja de natureza fiscal, trabalhista, previdenciária, ou de qualquer outra espécie, assistir-Ihe-á o direito de 

reter os pagamentos devidos, com base neste ou em outro Contrato até que a CONTRATADA satisfaça a respectiva 

obrigação, liberando desta forma a UTC da autuação, notificação, intimação ou condenação que possa ter sofrido. 

8.3.4.2. Caso a UTC já tenha efetuado todos os pagamentos devidos à CONTRATADA, 0

7
0 caso deste Contrato já ter 

SIdo encerrado, não havendo pOSSibilidade de compensação satisfatória com base em ou o Contrato, assistirá a UTC o 

direito de cobrar judicialmente tais obrigações da CONTRATADA, servindo, para tanto, o resente Contrato~o título 
,~\'',.! .t ... 

• -,,~ ~ffi",'''' ~ ,,,mo ,. ,,,,,,., .. '''''""'' "," ,m,~ / .~ 1) " 
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8.3.4.3. Caso seja proposta Reclamação Trabalhista em face da Contratada e a UTC venha a ser citada para integrar o 

pólo passivo da lide fica a UTC expressamente autorizada a: (i) reter da Contratada, com base neste e/ou em outro 

Contrato em vigor, importância tão próxima quanto possível, do valor das parcelas pleiteadas, no primeiro 

faturamento, caso a autoridade judiciária não a exclua do processo; ou (ii) ressarcir-se, nas mesmas condições, 

independentemente do resultado da ação, dos valores despendidos pela UTC, seja com a contratação de advogados, 

disposição de prepostos, ou com o pagamento de despesas judiciais. Na hipótese de os advogados serem funcionários 

da UTC deverá se considerar as horas trabalhadas no caso e a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil 

-OAB. 

8.3.5. A Contratada se obriga a apresentar à UTC, quando solicitadas, as Guias de Recolhimento das contribuições 

.deVidamente quitadas relativas ao período de vigência deste Contrato ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, 

ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS e ao Programa de Integração Social - PIS referentes aos empregados 

que executarem os Serviços ora contratados. A não apresentação desses documentos elou o não cumprimento dessas 

obrigações pela Contratada, implicará automaticamente em autorização expressa para que a UTC retenha quaisquer 

pagamentos devidos até o efetivo cumprimento desta obrigação contratual, não constituindo tal retenção motivo ou 

pretexto para cobrança. por parte da Contratada, dos acréscimos previstos em virtude de mora. 

8.4. Subcontratacão: A Contratada deverá ter autorização prévia, expressa e por escrito da UTC para qualquer tipo 

de subcontratação que tenha a intenção de realizar para prestação de qualquer parte dos Serviços. A subcontratação 

não provocará qualquer aumento no Preço. A autorização para a subcontratação não exime a Contratada da 

responsabilidade total pelo cumprimento de todos os termos e condições deste Contrato. Portanto, a Contratada fica, 

perante a UTC, sob todas as hipóteses, responsável pelo controle de qualidade, vistoria e aceitação dos serviços 

prestados pelos subcontratados, e será responsável também por todas as perdas e danos causados pelos mesmos . 

• TOdOS: os: pagamentos: eventualmente devidos aos ~ubcontratados ser;io de exclusiva e integral responsabilidade da 

Contratada, que deverá indenizar a UTC por qualquer demanda eventualmente realizada pelos subcontratados contra 

a UTC nesse sentido. As demais disposições referentes aos empregados da Contratada aplicar-se-ão, mutatis mutandi, 

aos subcontratado5. 

8.5. Substituicão de empregados I subcontratados: A UTC reserva-se o direito de solicitar a substituição de 

quaisquer dos empregados / subcontratados que a Contratada disponibilizar para execução dos Serviços ora 

contratados, mediante notificação por escrito à Contratada. A Contratada deve realizar a substituição em, no máximo, 

48 (quarenta e oito) horas da solicitação da UTC para tanto, e sem prejuízo à consecução dos Serviços ora contratados 

e sem cobrança de qualquer montante adicional. Todos os Serviços deverão ser exe2U' dos por pessoal especializado, 

sob a supervisão e coordenação da Contratada. 

8.6. Responsabilidade por fornecimento de materiaIS: Caso, na prestação do Serviços, a Contratada também 

11 
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causados aos mesmos. O material danificado deverá ser reposto imediatamente pela Contratada e, se houver mora 

nessa reposição a UTC poderá. a seu exclusivo critério, adquirir tais materiais e descontar o respectivo valor de 

quaisquer créditos detidos pela Contratada contra a UTC A aquisição de materiais pela UTC, sob tais circunstâncias, 

não exime a Contratada dos riscos referentes aos mesmos. 

8.6.1. No caso de os Serviços constituírem realização de obra referente a edifícios ou outras construções de maior 

porte, a Contratada responderá pela solidez e segurança do trabalho, nos termos do ar!. 618 do Código Civil. 

8.7. Responsabilidade tributária: A Contratada será responsável por cumprir toda a legislação tributária a ela 

aplicável e recolher todos 0$ tributos devidos e a cumprir todas as obrigações principais e acessórias referentes aos 

•

mesmos. No descumprimento de qualquer das obrigações aqui descritas a TERMO NORTE terá o direito de reter todos 

e quaisquer créditos que tenha contra a Contratada, seja neste Contrato ou qualquer outro assinado entre as Partes, 

para fazer frente à respectiva contingência e a Contratada, nesses casos, não terá direito a qualquer remuneração ou 

atualização monetária sobre o valor retido, no caso de eventuais devoluções. 

8.8_ Responsabilidade Ambiental: A Contratada deverá atuar de forma a que suas ações, direta ou indiretamente 

• 

relacionadas ao objeto contratado, provoquem o menor impacto ambiental; 

8.9. Garantia: A Contratada garantirá os Serviços prestados pelo prazo de 90 dias após terminado ou rescindido o 

presente Contrato, responsabilizando-se pela correção de quaisquer vícios ou não-conformidades durante tal prazo. 

Eventuais reparos deverão ser realizados pela Contratada sem qualquer tipo de cobrança adicional. 

cLAUSULA NONA - PENAUDADES 

9.1 Penalidades aplicáveiS à Contratada: Sem prejuízo das demais disposições deste Contrato e da 

responsabilização por perdas e danos, as penalidades aplicáveis à Contratada são as seguintes (no caso de duplicidade 

de penalidades para um mesmo evento, prevalece a mais específica): 

9.1.1. Por inadimplemento sanado: 25% do valor do pagamento relativo à parcela do Preço correspondente àquela 

parte inadimplida dos Serviços; 

9.1.2. Por inadimplemento não sanado: 100% do valor do pagamento relativo à par. Ia do Preço correspondente 

àquela parte inadimplida dos Serviços; 

9.1.3. Por descumprimento de qualquer obrigação acessória, particularmente aq las previstas na Cláusula 8: 100% 

• do Preço referente ao mês em que tal descumprimento ocorreu. 

r{712 V 
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9.2. Penalidades aplicáveis à urc: Sem prejuízo das demais disposições deste Contrato, fica caracterizada a mora 

da UTC quando a mesma deixar de liquidar qualquer dos pagamentos até a data de seu vencimento, 

9,2,1, No caso de mora, incidirão sobre a parcela em atraso, além da atualização monetária, os seguintes acréscimos: 

(i) multa de 2% (dois por cento); e 

(ii) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die. 

9.3. Descontos: Todas as penalidades aplicáveis à Contratada são passíveis de desconto de parcelas do Preço elou 

de pagamentos devidos pela UTC à Contratada por força de eventuais outros contratos que celebraram . 

• 

9.4. Atualização monetária: Todos os valores das penalidades aqui mencionados serão atualizados 

monetariamente pelo IGP·M/FGV desde a data do evento que deu origem à aplicação da penalidade até o dia do seu 

pagamento, exceto no caso do Preço estabelecido em moeda estrangeira (ou variável de acordo com moeda 

• 

estrangeira) em que não haverá qualquer atualização monetária. Caso o índice IGP·M/FGV venha a ser extinto, o índice 

a ser utilizado em seu lugar será o IPCA, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e, caso este 

último índice também venha a ser extinto, as Partes negociarão a aplicação de um novo índice, que deverá ser o mais 

próximo possível do índice anteriormente utilizado em sua forma de cálculo. 

9.5. Perdas e danos: e)(ecucão específica: As penalidades acima descritas não limitarão o direito das Partes a serem 

indenizadas por quaisquer perdas e danos sofridos e não limitarão, tampouco, o direito das Partes de buscarem 

judicialmente a execução específica das obrigações aqui contraídas, uma em relação à outra. 

cLÁUSULA DtClMA - RESCISÃO 

10,1. Rescisão pela UTC: a UTC poderá rescindir o presente Contrato, mediante notificação prévia, nas seguintes 

hipóteses: (i) a Contratada deixar de cumprir qualquer de suas obrigações contratuais após ter sido notificada do fato e 

não ter sanado integralmente seu inadimplemento no prazo de 10 (dez) dias da data de recebimento de tal notificação; 

(ii) a Contratada torne·se ou esteja na iminência de tornar-se insolvente, entre ou esteja na iminência de entrar em 

qualquer tipo de reestruturação da dívida com credores, liquidação extrajudicial, requeira ou tenha decretada ou 

esteja na iminência de requerer ou ter decretada sua falência ou inicie ou esteja na Iminência de iniciar qualquer tipo 

de recuperação judiCial ou extrajudicial; (iii) serem iniciadas quaisquer medidas pelas autoridades competentes que 

impossibilitem a continuação da prestação dos Serviços em decorrência de violação, pela Contratada, de dispositivos 

legais vigentes; (iv) a Contratada passar por qualquer reestruturação societária, inclusive, sem limitação, mudança de 

seu controle; ou (v) ocorrer majoração relevante dos tributos aplicáveis ao contra7 i ~'X,t /~: 

• 

10.1.1. O presente Contrato poderá ainda ser rescindido a qualquer tempo pela UTC, mediante simples aviso,'põi ~Y': 
. I 1~" -;: 

escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem ::e possa(/ser ij do qualquer ônus à mF=~= .~ ~. 
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~~'~ 7 

37
02

22
89

85
9 

Pe
t 5

62
4



etlR'rR GES'rAO EMI)UESARIAL LTDA. 

10.1.2. Durante o período entre a data do recebimento da notificação de rescisão pela Contratada e a data efetiva da 

rescisão. a Contratada preparara e apresentara à UTC um relatório completo dos Serviços executados até a data da 

rescisão e entregar~ à UTC os documentos de propriedade da UTC que estiverem na posse da Contratada. 

10.2. Rescisão oela Contratada: a Contratada pOderá rescindir o presente Contrato mediante notificação com 

antecedência mínima de trinta dias. nas seguintes hipóteses: (i) a UTC deixar de cumprir qualquer de suas obrigações 

contratuais após ter sido notificada do fato e não ter sanado integralmente seu inadimplemento no prazo de dez dias 

da data de recebimento de tal notificação; ou (ii) a UTC venha a tornar-se ou esteja na iminência de vir a tornar-se 

insolventel ou ainda entre ou esteja na iminência de entrar em qualquer tipo de reestruturação da dívida com 

credores. liquidação extrajudicial, venha a requerer ou tenha decretada ou esteja na iminência de requerer ou ter 

aecretada sua falência ou inicie ou esteja na iminência de iniciar qualquer tipo de recuperação judidal ou extrajudicial. 

10.3. Conseqüências da rescisão: Ressalvado o disposto na subcláusula 10.1.1. supra e não obstante as demais 

penalidades previstas neste instrumento. ocorrendo a rescisão do Contrato nos casos previstos nesta Cláusula, a Parte 

que tiver dado causa ficará sujeita ao pagamento de uma multa equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do valor total 

referente às parcelas vincendas devidas em razão dos Serviços. 

10.3.1. Em função da rescisão deste Contrato por qualquer motivo, a Contratada devolverá todas as Informações 

Confidenciais da UTC. As disposições que por sua natureza devam continuar em vigor após a rescisão do presente 

Contrato continuarão em vigor, particularmente aquelas concernentes à Informações Confidenciais previstas na 

Cláusula Quinta . 

• 0.4. Ir.ansicão: No caso d@ res;cisão deste Contrato por qualquer motivo, a Contratada cooperará com <I UTC ê 

empregará seus melhores esforços no sentido de realizar a transferência dos Serviços e dos produtos derivados para 

quem a UTC venha a contratar a fim de dar continuidade aos serviços. Tal cooperação será realizada sem quaisquer 

acréscimos ao Preço, desde que seja feita em critérios economicamente razoáveis, podendo as despesas virem a ser 

reembolsadas, desde que observadas as condições para tanto contidas neste Contrato e a concordância expressa e por 

escrito da UTC. 

cLÁUSULA OtCIMA PRIMEIRA - CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR 

11.1. Caracteriza-se como caso fortuito ou força maior a disposição relativa a forç!ai~r contida no artigo 393 e 

seu parágrafo único, do Código Civil Brasileiro ("Força Maior"). 
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WIR'fll GESTAO E!IPRI~SARIAL L1'DA. 

11.2. Caso uma das Partes não possa cumprir qualquer de suas obrigações por motivo de Força Maior, o Contrato 

permanecerá em vigor, devendo a obrigação afetada ficar suspensa pelo tempo de duração do evento que ocasionou 

tal suspensão. 

11.3. A Parte afetada pela ocorrência de um evento de Força Maior deverá comunicar o fato à outra Parte, num 

prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas contado da data do evento. mediante notificação por escrito contendo 

descrição pormenorizada do referido evento de Força Maior, indicação da parcela da obrigação que ficará afetada pelo 

evento e a indicação do período estimado de duração do impedimento alegado. 

11.4. A suspensão das obrigações em decorrência de Força Maior não terá o efeito de eximir a Parte afetada das 

.obrigações relativas ao período anterior à ocorrência de evento de Força Maior. A Parte afetada pelo evento de Força 

Maior deverá tomar e demonstrar que tomou todas as medidas e esforços comercialmente razoáveis para remover os 

efeitos dele decorrentes e impeditivos do cumprimento de suas obrigações ou para mitigar a extensão desses efeitos. 

11.5. Cessado o evento de Força Maior, a Parte que o tiver invocado deverá comunicar o fato de imediato à outra 

Parte, mediante notificação por escrito, ficando a Parte até então impedida de cumprir as suas obrigações obrigada a 

retomar imediatamente o cumprimento das mesmas, na forma prevista neste Contrato. 

11.6. A alegação indevida, por qualquer das Partes, da ocorrência de caso fortuito ou Força Maior com vistas ao não 

cumprimento de uma obrigação nos termos deste Contrato, dará direito à outra Parte de promover a rescisão deste 

Contrato, arcando a Parte que der causa à rescisão com as penalidades previstas na Cláusula Décima. 

11.7, As Partes reconhecem e aceitam que este Contrato pOderá ser rescindido, por préVIa notificação escrita 

.nViada por uma Parte à outra, na hipótese de uma Parte deixar de cumprir com suas obrigações contratuais por um 

períOdO maior do que 60 (sessenta) dias consecutivos devido a um evento de Força Maior, sem que caiba qualquer 

indenização às Partes. 

cLÁUSULA DtClMA-SEGUNDA - DISPOSiÇÕES FINAIS 

12.1. Modificacão: Qualquer alteração a este Contrato somente será válida se aceita por ambas as Partes mediante 

Termo Aditivo. 

12.2. Autonomia das Partes: Este Contrato não implica intermediação de negócios, nem cria parceria, sociedade, 

associação ou consórcio entre as Partes, ficando esclarecido que o~ Serviços ora contratadol são prestados de forma 

eventual, em caráter de total autonomia e independência, sem qualquer obrigação de excluSiVidade, podendo C!.UTC 
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~ntTU GES'rAO EMI'llESAllIAL Ll'DA. 

12.3. Acordo integral: Este Contrato constitui a declaração integral e completa de todas as condições e declarações 

do Contrato celebrado entre a UTC e a Contratada com relação a seu objeto, e substitui todos os documentos ou 

entendimentos anteriores, sejam verbais ou escritos. 

12.4. Titulo executivo extrajudicial: O presente Contrato representa um título executivo extrajudicial para as 

finalidades do Código de Processo Civil brasileiro. 

12.5. Renúncia: novacão: A tolerânda ou não exercício, por qualquer das Partes, de quaisquer direitos a ela 

assegurados neste Contrato ou na lei em geral, não implicar~ novação ou renúncia a qualquer desses direitos, pOdendo 

tal Parte exercê-los a qualquer tempo. 

Cessão: A Contratada não poderá ceder, no todo ou em parte, seus direitos e obrigações oriundos deste 

Contrato sem a expressa e prévia anuência da UTC, por escrito. 

12.7. Sucessores; cessionários: O presente Contrato obriga as Partes, seus legítimos sucessores e seus cessionários 

autorizados. 

12.8. Foro: As Partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes do presente Contrato e sua execução. 

E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e para 

um só efeito, na presença das testemunhas abaixo identificadas: 

UTC PARTICIPAÇÔ 

Teste h.5: 

CPF: 

•. HG: ,! 
;p-c'0v- ?c.-cJ b<1 ~;'._:"I/-'1 

-/6'<;::';' J e<>/0: 39 
J/C,TJ? 

16 

·ulho de 2012. 

MRTR GESTÃO EMPRES,,.,.uu..u-cr.A. 

Nome:" 

CPF: 1)44. 33 '/ ::3 ( " -
RG: lo I -:) & . 'j '1. -G 
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• 
Nleto I 
GeJtão Empresarial Ltda. 

Rua Domingos Barbosa, 89 • Pari( Cristal· CEP 06500-000 
Munlelplo: Santana de ParnaFba - Estado: ~o Paulo 
Inscrição na C.N.P.J. (M,F.): 03.524.Q531OO01-oB 
Insaição Estadual: Isenta 

Nallll'e.Za da Opcraçiio: 

Código do Serviço: 

l,;;;;;;:;;~==~;;;;;;;;:;;:,;;;:;:-_____________ -.JJ l Da!:a da Emissão: 

DESTINATARIO I REMETENTE 

2JIJ711úl1 

( 
I NOM1:: UI>, !-I}{MA: ;:">:: ó-'''\RTlel!''.'1Gt.F.3- ;:rr.J". 

NOTA FISCAL FATURA 
DE SERViÇOS 
(TRIBUTADOS) 

I 

~w 000207 ~ 
1 

"'''VIA 

J 
CONTROLE 

Il~:,.~.~~o_:~o.~,~:,,~I:~~,o.~~ .. ,_· ... ~.,~ .. ,._.',,~,,~,,~.~ ___ .:_~_,~_:_~_:_:_:_:_:'_:_~~_',_~_,_~_Q_~_'_~_~_.I_z_,._,_p._.~_'_," __ ' ___ 3_1'_(J ___ 't4 ____________________________ E_S_TA_DO __ , ________ ' ____________ C_E_P_, __ ~_'_.,_._'_._" ____ __'J, 
_ ~ . _ ii"SCR. I;;:5T. i\I~: I,~SCR. MUN. ~; _ 

FATURA 

• 

' . 

• 

~07 1.1"'3 l2S.0iJ 

.'.rJ.,'1.e:tc, ~I?S~;3) do: $sl1rif;c'l de .:ie-i.r3(, .ir! ~~ . .';";J~JO E::.'_&.. '_d~!i:'l~l:' C\."lL:r...!!:(, ij~:0!) ~ 
d~'f:;~1j1:: 

VALOR TOTAL DA NOTA R$ .1 VALOR TOTAL DA NOTA R$ 

~"i: 
CJAMU:SlNl'AÇÃO I' 

PR,ÇOS 
TOTAL 
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i 

• 
" Nh=to 

'Gestão Empresariar'ltda. 

DESTINATÁRIO I REMttENTE 

NOME. DA FIRMA: 

ENDEREço: 

MUNIClpIO: 

,)TC·ç. .... MTlr~F ..... CO!'7: Cu.-. 
A'.! .;LrnL""OE;QtmC;::e.'i{t.~:.;;;,.G_.!,.~:"U,. }'i.!";:':';::~ 

~1,)~.1:J" 

Rua Domingos Barbosa. 89·- Park Crlslal- CEP 06500-000 
Munlcrpio: Santana de Pamal~a • Estado: S~ Paulo 
Inscrição no C.N,P.J. (M.F.): 03.524.05310001.Q8 
Inscrição ,Estadual: Isenla 
InscrlÇÍlO Municipal: 15.698 

Natureza da Operação: 
Código do Serviço: 
Dala da Emissllo: 

ESTADO: s.,: 
INSCR. C.~J.P.J.(M.F.IN"; lNSCR. EST. W: INSCR. MUN. N": 

~
T~~ 

FATURAN' 

1l0P 

~~===E~ 
1,173.12.5.00 

ü;:SCRIÇAO DOS S~h-vrÇOS 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL DA NOTA R$ VALOR TOTAL DA NOTA R$ 

N° 000209 

ii' 

• 

NOTA FISCAL ,FATURA 
DE SERViÇOS 
(TRIBUTADOS) 

N° 00020-.1 

ô 

4"VIA 
CONTROLE 

TOTAL 
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• 

NOmE DA FiRMA. 

ENDERECO: 

MUN!cJPIO: 

OCSCR!Ç-,\O DOS SERVIÇOS: 

,:)~!,:~, ;:1.'~.!( -: ;11, -.1.:0 :::i'~Vi"JJ '.lo: Ji:'~ti,.,.i ,j,: • .J.i!;51V'.l ~'E'~il. c',Ui!.·..:·tH-:.. ::(':~';rd1.(l1C!&'j(; ?'!n 
.'",.i; í,,, 

• 
=-:::::.-~-;,..----'-:~~~:":"":'-'-=----'I

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 

:)85.: 

N° 000212 

• 

CEP: .""-'j .~, 

:;; 
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• 
( - ---- -, r.::-:-_-. --:;'. 

j,~<> .. ...,., ....... ~ .. ~. "'~~"-.~ ...... 

Municipio: Santana de Pamalba - estado: S~o Paulo 
InS:;."!:;:'=0:10 G.N.P..!. (M.F.): 03.524.053/0001-08 
ln:::,:,:-l~o !:C::é:.":"':::!: !~·:-:"!ta 
;,.':,{..;rN ,./ .mi,,,;'p"':, !-5.50~ 

I h~'~:;E~~~Ç~~""A 'I' 
(TRIBUTADOS) 

i 

4'VIA L 
Ges!.~o Emp~~sarial Ltda. NalUreza da Opêração: 

N° 000215 

DEST!~ATÁRIO I REMEl".ENTE 
.~---- ~---

NOME DA FIRMA: 

ENDEREÇO: 

MUNIClPIO: 

• 
VALOR TOTAL üi. i .. .:. iA n.S 

C6c::::,!lJ G..~ :J.::./,.;';o: 
D,,:,:~<;'~ !? ..... r":"'!',o: 

ESTADO: 

iHSCR,. EST. N"; 

"--"'-
1.17.ll'lli.OO 215 

. , 

1 CON'KOLE r 
------~~--------~ 

iN$CR. MUN. W: 

Cf 

I í 
, 
i 

~ , 
~ 

\ 
i 
< 

• 
I~ . , ___ . ___ L.___ '. 

i
l 

--------~----,l~s:. 
. VAi..".: .... < i UI'AI.. uA NU iA Ki J~Jj}_~~i(l:!1J _ "" _____________________________ "-_______________ "-__________________________________ "-________________________________________ C-__________ -'~ 

-----------. ----
08S.: 

N° 000215 

-

• 
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• 
Níe~o 
:Gestão Empresarial Ltda. - ---~'-----

"\ ( "0. -:.~:-.~ __ -_~==.=:~-:-. -.:.:'-:. -2~ -_-:'::-_-~-_-_ y 
Munic!pio: Santana de Pamaiba - Estado: S!io Paulo 
Inscrição no C.N.P.J. (M.F.): 03.524.05310001-08 
i.. __ :",:_ :~:-": __ :. :...._ •• ~ 

t""'".-1-;-;:",:!-,f,, ..... ; ... :.:-...I.1'-S . .;;-i"n 

Natum"':<l da Opemção: P:: ... 'i!:.,g~· ;!it ij .t',}.f. 
Código do Serviço: 

Q"IiR ti" Ernissão: 0311;)12012 

.~_.~ .. --_.-- .... _.:.. .... 
DE"SERVIÇOS 
(TRIBUTADOS) 

N° 000224 
-4" VIs". 

CONíROl.E " ~ 

n~!=;'TINAT.6RIO I 'RFMJ;TFN'n; 

~ ______________________________ -A ______________ -J' 

--~- _ .. ---_._---------------~)~ 
\,:,--,..f.,.I\~!f_,.,,·OSt ,:n: .... < 

ENDEREÇO: .-lo · .. Li:"1-.Ei.C>CI{:.J!.OI'..)i)F.,:l' ..• ..l:: QA··:~;.!. 

:.~[':a.· .. k 

'N$CR. EST.},'"; INSCR.. MUN. W: x 

~FA~T~U~RA~--------------------------------------------------------------------------------------------------------'§ 
r:. .." FA "-5ftg~L'CATA N0 'd~~.., ·,;,:, . .:., ......... 1) . 

2~4 
DADOS DOS PRODUTOS 

. 

DESCR;ÇÃO rXlS ~ERVIç.OS r--.. _. ___ -c,.,...,-___ -'Pc:.R,~ÇOS. ___ _:;;::;c::_----_l # 
______________ UNITÁRIO TOTAL ,-

----------------------------------------_+------~~~----_+~----~~------_1g 

• 
)BS.: 

:.-1",·(t'..: :"!o:. 
': ... ;i .. .i~; 

VÃLOR TOTAL DA NOTA K$ 

.. ,. ._----_.--._--

I VALOR T01AL DA NOTA R$ 

~ ~-"';::_. - -----

N° 000224 
UAIf\ uU rU:\;l::bIMI!I'I IV -

• 

"" 
~ 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~ --·-r------- 1~ 

~ .c.iú~J1;jO.fJõ J '" 

-------~I 37
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• 
H 0.- O __ '_m _n'._ u -- -. -" --===.:-:::1:.--. -''sf - -----

I 
MUlliC.'iPiO~ Santana'~~ 'parn~i?a - 'Estado~ S~~ pe~:'~ "r" -.~~ ±':l;lÇO~ ---~. 
lns~ção no C.N.P.J. (M.F.): 03.524.053JOOO1-08 (' i- / {TRIBUTÂD<?,S) 
Inscrição Estadual; Isenta . ,_, .' 

I
' 'O""''.''" ,.,,,.'"'!"',. ,,,.,,,, . -' ", \ ~NO 0'0 O 24 t 

Natureza da Operaçao: F'!~:;tz.ç.!I)~" ~,,:-,,:~.'!'::- ·-r" , 
c.:.";;':!v .; ... :3"" v;...u: _ ':'r:; • i' 

J
! l' <;;<1; .. "' ... ["":.:.dO: 11 f12l101 'l "'0' 1 4- VIA. 

~~~~~~~~~~ ______________________ ~ ~------------------------~r---~ CONTROLE 
DESTlNATARIO f REMETENT.E ----.. __ ~) 

f N:;:.:;:: ü;... .. ".RMA rT.r..~,RTJClPAçOE;; LTr .. ". ..... I 

.. - - . ....., 

ENDEReço: : Y. A.LffiEC. .. .)E-GlClü!:1E ~.::y.n:/",/.r·.:.t-;u.s.. :il!: '::, 'M4 
MUNICfpIO: 

IN'SCR c...N,P.J.(MF.)f'F: 

:Ui 241 

~sCRlçAo UOS SERViÇOS 

':'h!~}: t~f2St:ã.~ir., '1!;- S",iViç'_'~ 01[' 'J~!.tã" J~ ~.:l:.si\1'O ::!~'.z.i, ... \)ntr:onllf< ~::D!!tr2tl: datad ... i::~ 
~~t};-;f~;",:.i. 

• 
.- ==:r~' 

VA.LOR 'TOTAL DA NOTA 'Ri 1 VALOR TOTAL DA NOTA R$ 

.----
Das,: 

N° 000241 
,cu 

• 

ESTADO: .".F 

vr. '" 

/" r.-O:;;;05, 
uNrrARJQ i / 

.!~ 

TOTAL 

t ')~ ri fil1r nn 

J 

..... ... 

J 
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-

~()''L o 

---l Rua DomIngos Barbosa, 89 - Park Cristal - CEP 06500-000 NÔTA FISCAL FATURO. 

l,(.. . Municfplo; Santana de Pamaf!,a - Estado: S~o Paulo DE SERViÇOS 
lnsaição no C.N.P.J. (M.F.): 03..524.05310001...08 (TRIBUTADOS) 

i'~ 
Nieto Insa1çOO Estadual: ~ 

~ Inscrição MuniCipal: 15.698 

Gestão Empresarial Ltda. N° 000248 1Í 
~ - Nalureza da Operação: ?l'illb.~~(: dt $H"ly"''' ~ 

Código do Serviço: • 
4-VIA " Data da Emissão: i1<:l! t'.Wl.} CONTROLE ~ 

~ 
< 

'1 ; li 
;aME DA FIRMA: 

J';'"C F'IlRTla!lAQôae LTOh. - ~ 
NDEREço', "'-."Ir" Â1..fu.r,,:; EtJl~rn: ;)~.rZA AA~fplt., );r4<:J oiS4 CEP: 11472:; i .... :! 

g 
IUNIClpIO: S4., h"ia ESTADO: C:.F- ~ ISeR. C.N.P.J.{M.F.)N": !l2.1 '54-.mnoo~· 9-",\ INSCR. EST. N":: fNSCR. MUN. N": 

AT\l1'A 
fATURA N" , 

2Yl , ,M 11411 C. AP"~""NUdn J: 
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

P",COS ~ 
U."AI"O TOTAl ~ 

Ó 
N - • JlJjetIJ Pr~~ta,;i:, ie S('!V:iÇOli de Gtf;tâo 1e Pa!si~o Fistal (l)nffJ~rnT: ::..!ntfat(l4~<;p ~ ~ (;:):J.f):ii\;I',1 ~ 

~ 
fj2fC7fJL,~~I. ~ • 
IMP-;:':T~) EETIDO NA F·;:JNTE. ~,~.50~'~) .\ \ ooa.oo 
I:::C'NT;olBUl:;6ES (~.65%) 1 ~'~ ,1)(:,1)0 

I~ .. 

I~ 

-

- ~ 
VALOR TOTAL DA NOTA R$ VALOR TOTAL DA NOTA R$ 

,. 

IS.: • , 
° 000248 'u.'" , ,~ 

- -

• 
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•.. ;E~~;, Nieto 

Rua.'OomingoS Barbosa, 89 - Park Cristal - CEP 06500..000 
MU111clpio: Santana de pamal!Ja - Estado: S~o Paulo 
Inscrição no C.N.P.J. (M.F.): 0CI.524.05310001...()8 

Inscrição Estadual: 'senta 
Inscrição .Munlclpal: 15.698 

DE SERVIÇOS 
(TRIBUTADOS) 

N° 000249 
ro ~lEt() ~tão Empresarial Ltda. 

Natureza da Operação: -Pl~.tl\;~;" ':hS~tvil"'~ ~--------~~ , 
Código do Serviço: 

Data da Emissão: (lS.,4J1t201:t 
4-VIA 

CONTROLE 

~ 
~ 

~------------------------~----------~ ~ STINATARIO I REMETENTE 

\. § 
IIIE DA FIRMA: \..,'Tt':F"~·IQF ..... çOE~ I~~. 

, ,< 

8 JER,EÇO; .:."1. A.\.ti'.EDO E<:IO":' t.1JS !.Y.)UZ~ ~.,\!,ruA. 3"'~ Cl n.< . CEPo ~'4~~~ t'~ 

\lrcIPIO: ~"~ko ESTADO: 'E:? ~ 
CR.C.NP.J.(M.F.)N": IJV~!l.e3WIXí1·9~ INSCR EST. N": INSCR. MUN. N": 

~ ruRA 
FATURAN' I 

249 2.7'U,~Ú,O{l íl4g Cf APRtSYN1',-\.Ç!(J l~ 
I~ 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
PRECÓS ~ 

UNITARIO TOTAL 

• 
)}11".t.C;. PreStd.Çâ:, d~ ::~rv~;!:s i"p. .1el.tâú de P:i5sil;Õ flzca:, con!rrY!llE"::i:inttato d~ ." J 9[!~ O~O.Oú ~ 
,jj"-~,;·r~(!i~. ; ' .. 
iMPOSTe. EETTDC NA. FC1H"I'5: n. ~O""~j 4. ~ )!jOlliJ 

:0H!F1BU1Çi5F..Z (4~65~r'.,) i. A a Jú/tI} 

~ 
.~ 
o 

!~ 

VALOR TOTAl DA NOTA R$ VALOR TOTAL DA NOTA R$ 

, 0""'0" ,'o 

5.: 

1 • RECEBI(EMOS) DE NIETO GEST o EMPRESARIAL LIDA.. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIçoS INDICADA AO lADO 

° 000249 DATA 00 RECEBIMENTO IDENTlFICAçAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 

• 
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, . 
Rua Domingos Barbosa, 89 - Patk; Cristal - CEP 06500.000 NOTA FISCAL FATURA 

" '." 
Municipio: Santana de pamaf~a - Estado: $?o Pauto DE SERViÇOS . ~'.' _~ .~\l.; ., ..• 

Jl:~';r.Ji),·;-' • InScrição no C.N.P.J. (M.F.); 03.524.05310001..Q13. (TRIBUTADOS) 
':,.f:c, N' t InscriÇ;§o Estadual: IsenlD 

! ·.'i'~;ÓI' le ~ In$Cl'lção Municipal: 15.698 

000259 f" Gestao Empresarial Ltda. N° 
Natureza da Operação: Pr",'õtz.çR~ d~ Suvií"j~ .. 
Código do serviço: ~ Data da Emlssao: U~1)Jl1f1l3 4"VtA 

CONTROLE 

'I:STINATÁRJQ I REMETENTE 

OME DA FIRMA: '.J7C Frl..R'TlaF.Aç.-.Qn:::. L'TOJ., :8 I/OEREÇO: AV. &fP.EOO EalOtO DE -Y..!lr...t,. A9.A.t't" •. U., ~14(J;-i4 CEP: ';l.:i"'~:_~ I{' 

JNIClpl0: ~hul'11 ESTADO: Ô. :! seR. C.N.P.J.(M.F.)N": a41~.8';!'fltlOOi .:!:l'I INSCR.. EST. NO; INsCR. MUN. NO: x 

'TUR;l Ô 

~ 
o o 

259 1..Mi3 Ml.6(t 259 CI.\.Pll.lSlNTA çÁO 
~ 

~ 

DESCRIÇÃO DOS SERVJÇOS 
PRE ços 

UNITÁRIO TOTAl 

Objeto Prt';nção clt SelVl~cl!l df' Q~clo d~ Pacivo ri::c;al.. tQniC':nte C<rrrtIa!o da]:ado fi 2.6,"5.9<JO,üil 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS 

Pelo presente instrumento particular, 

CONSTRAN S/A - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO, com sede na cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, na 

Av. Constran, 132, Vila Industrial, Cep 06516-300, inscrita no CNPJ/MF sob número 61.156.568/0003-52, neste ato 

representada por seu representante legal na forma de seu contrato social, doravante designada, simplesmente, 

"CONTRATANTE"; e, • MANWIN SERViÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., com sede na cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, na 

Estrada dos Romeiros, no. 6388 (antiga Av. Marginal, 36), Centro, CEP 06501-001, inscrita no CNPJ/MF sob número 

04.949.979/0002-80, neste ato representada por seu representante legal na forma de seu Contrato Social doravante 

designada, simplesmente, "CONTRATADA", podendo, CONSTRAN e a Contratada, conjuntamente, serem denominadas 

de l/Partes" ou isoladamente ainda, indistintamente, de "Pa"rte". 

RESOLVEM as Partes assinar o presente Contrato de Prestação de Serviços ("Contrato") que se regerá pelos seguintes 

termos e condições: 

cLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

•. 1. Objeto: Constitui objeto do presente Contrato a prestação dos seguintes serviços: 

a) Consultoria de avaliação, prospecção e liberação de área imobiliária na cidade de Santana de Parnaíba/SP, para 

a compra de referida área, conforme as necessidades de instalação da CONTRATANTE. 

1.2 Entrega: Os Serviços serão considerados entregues apenas se houver atendimento integral dos critérios contidos 

neste Contrato, mediante, ainda, a manifestação expressa e por escrito da CONSTRAN nesse sentido. Observadas as 

demais disposições deste Contrato, caso a CONSTRAN verifique que os Serviços prestados não atendem a tais critérios, 

total ou parcialmente, ou apresentem vícios ou defeitos de qualquer natureza, a CONSTRAN, ao seu exclusivo critério, 

poderá exigir da Contratada (i) abatimento proporcional no preço dos Serviços; ou (ii) reparação dos Serviços para 

sanar 05 vícios e defeitos e para atendimento dos critérios não observados . 

•. 3 Local: Os Serviços serão prestados nas dependências da Contratada no endereço acima mencionado. 
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• cLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

2.1. Obrigacões da Contratada: São obrigações da Contratada, observadas as demais disposições deste Contrato: 

2.1.1. Suprir, em tempo hábil, qualquer ausência de empregado alocado, de modo a preservar o padrão de 

qualidade técnica e a impedir a solução de continuidade na execução dos Serviços contratados; 

2.1.2. Refazer ou revisar, às suas custas, quaisquer dos Serviços que venham a ser considerados pela CONSTRAN 

como errados, insuficientes ou inadequados, de acordo com este Contrato e com os critérios para sua aceitação; 

2.1.2.1. No caso da Contratada se recusar a corrigir os defeitos, omissões ou falhas, a CONSTRAN poderá proceder, a 

seu critério, à correção dos mesmos, respondendo a Contratada pelas multas, e outras sanções decorrentes do 

• inadimplemento contratual, podendo ainda a CONSTRAN se ressarcir desses custos com as garantias contratuais ou 

com os créditos de qualquer pagamento ainda devido à Contratada, com base neste ou em outro contrato, sem 

prejuízo das sanções cabíveis nos termos da Cláusula 9 abaixo; 

2.1.3. Observar os prazos estabelecidos para a prestação dos Serviços; 

2.2. Obrigacões da CONSTRAN: São obrigações da CONSTRAN, observadas as demais disposições deste Contrato: 

2.2.1. Assegurar o acesso de funcionários da Contratada às suas instalações, desde que estejam devidamente 

identificados e de acordo com as normas de procedimentos de segurança da CONSTRAN; 

2.2.2. Fornecer à Contratada as informações, a documentação técnica e os recursos indispensáveis à realização dos 

• Serviços, exceto por aqueles pelos quais a Contratada tem exclusiva responsabilidade; 

• 

2.2.3. Comunicar à Contratada quaisquer instruções ou procedimentos a serem adotados sobre assuntos 

relacionados a este Contrato; e 

2.2.4. Efetuar os pagamentos devidos pelos Serviços prestados, nas datas estabelecidas. 

cLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO 

3.1. Prazo contratual: Este Contrato tem prazo indeterminado, contados da assinatura do presente instrumento. 
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cLÁUSULA QUARTA - PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

4.1. Preco: Pela prestação dos Serviços, a CONSTRAN pagará à Contratada a titulo de honorários o valor de R$ 

900.000,00 (novecentos mil reais), após 15 (quinze) dias da conclusão do relatório e aprovação do Comprador 

e Vendedor. 

4.2. Despesas: As despesas incorridas pela Contratada limita-se ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para 

a cobertura de despesas para a realização dos Serviços. 

4.3. Reajustes: O presente Contrato será irreajustável. 

4.4. Tributos: Os tributos incidentes sobre os valores contidos neste Contrato, serão retidos pela CONSTRAN, 

• quando assim a lei determinar, de acordo com o item 4.4.1 seguinte. O Preço deste Contrato já inclui todos os tributos 

devidos pela Contratada em razão da prestação dos Serviços. 

• 

4.4.1 A Contratada será sempre responsável diante da CONSTRAN, por si e por seus subcontratados, pelo pagamento 

de todos os tributos, quer sejam impostos, taxas, contribuições de qualquer natureza, emolumentos, tarifas, preços 

públicos, empréstimos compulsórios e toda e qualquer forma de cobrança que lhe seja imposta através de lei para o 

exercício de sua atividade ou em razão de sua personalidade jurídica, quer sejam presentes ou futuros, cobrados ou 

lançados contra a Contratada por qualquer autoridade governamental, federal, estadual ou municipal, em razão deste 

Contrato, de sua execução, ou incidentes sobre ele, incluindo, sem limitação: 

(i) Todos os tributos incidentes sobre renda, receita bruta, faturamento, serviços, lucros, franquia, transporte e 

propriedade; impostos alfandegários, licenças, permissões, impostos sobre circulação de mercadorias, sobre a 

prestação de serviços de qualquer natureza, sobre importação, exportação, industrialização, manufatura ou similares; 

royalties, participações, e também quaisquer multas, penalidades, juros ou outras cobranças incidentes e feitas pelo 

eventual descumprimento de obrigação principal ou acessória referente a tais tributos; 

4.4.2 A CONSTRAN terá o direito de reter na fonte quaisquer tributos incidentes sobre pagamentos devidos à 

Contratada, nos termos deste Contrato, na medida em que tal retenção seja exigida por qualquer autoridade 

governamental, sendo que tal recolhimento isentará a CONSTRAN de qualquer responsabilidade junto à Contratada. 

4.4.3 A Contratada deverá indicar na fatura a ser submetida à CONSTRAN os valores a serem recolhidos a titulo de 

contribuição do Instituto Nacional de Seguridade Social em decorrência da prestação dos Serviços. A Contratada 

concorda que a CONSTRAN efetuará o recolhimento com base nas informações fornecidas pela Contratada nas faturas 

e que a CONSTRAN não será responsável por quaisquer responsabilidades decorrentes desta informação, incluindo nos 

casos em que a Contratada não indique a necessidade do referido recolhimento. A Contratada declara que será a única 

• responsável nos casos em considere como não aplicável ou não devido o recolhimento da contribuição ao INSS, 
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devendo a ausência desta informação na fatura ser considerada como uma escolha da Contratada pela inaplicabilidade 

do recolhimento de tal contribuição sobre o referido Serviço. 

4.5 Pagamentos: Os pagamentos a serem realizados pela CON5TRAN à Contratada por força do presente Contrato 

deverão ser efetuados, mas sendo observadas as seguintes condições: (i) o pagamento somente será devido se a 

Contratada tiver cumprido todas as suas obrigações contratuais, inclusive, sem limitação, a prestação dos Serviços a 

contento, observando os critérios para o aceite parcial (se os Serviços forem prestados em etapas) ou integral pela 

CONSTRAN; (ii) a CON5TRAN poderá reter quaisquer pagamentos, no todo ou em parte, caso a Contratada esteja 

inadimplente - neste Ou qualquer outro contrato em que sejam Partes a CONSTRAN e a Contratada; (iii) a Contratada 

deverá emitir as faturas/Notas Fiscais em conformidade com a legislação em vigor. Sua entrega será considerada feita 

mediante protocolo da CONSTRAN; (iv) Não aplicável; (v) no caso de dados incoerentes, erros, falhas ou divergências 

nas faturas, a data de seu pagamento será alterada para o primeiro dia útil após cinco dias da reapresentação, pela 

Contratada, das notas fiscais e faturas devidamente retificadas, as quais não estarão atualizadas monetariamente ou 

sujeitas a quaisquer acréscimos. A aceitação pela CONSTRAN de faturas que não estejam acompanhadas da 

documentação mencionada nesta Cláusula não desobrigará a Contratada de suas responsabilidades fiscais ou 

trabalhistas nem transferirá tal responsabilidade para a CONSTRAN. 

4.6. Caso a CONSTRAN constate quaisquer irregularidades em faturas já pagas, esta efetuará a glosa e optará ao seu 

exclusivo critério, entre: (i) desconto do valor discrepante no próximo pagamento; ou (ii) notificar a Contratada para 

recolhimento no prazo máximo de dez dias corridos, contados da data do recebimento da notificação. Em qualquer 

hipótese, caso o Preço não seja estabelecido em moeda estrangeira (ou variável de acordo com moeda estrangeira), o 

valor será atualizado pelo IGP-M/FGV. Caso tal índice venha a ser extinto, o índice a ser utilizado em seu lugar será o 

IPCA, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e, caso este último índice também venha a ser 

extinto, as Partes negociarão a aplicação de um novo índice, que deverá ser o mais próximo possível do índice 

• anteriormente utilizado em sua forma de cálculo. 

• 

cLÁUSULA QUINTA - CONFIDENCIAlIDADE 

5.1 Sigilo: À Contratada é vedada, sob as penas da lei, prestar informações a terceiros sobre a natureza, conteúdo 

ou andamento dos serviços objeto deste Contrato, bem como divulgar, através de qualquer meio de comunicação, 

dados e informes relativos aos serviços executados ou sobre informações ou documentos fornecidos pela CONSTRAN 

em razão dos Serviços, salvo por expressa autorização escrita da CONSTRAN. 

5.2 Definicão de Informacão Confidencial: Informação Confidencial significa, para todos os fins deste Contrato, toda 

comunicação escrita ou eletronicamente gravada, ou oral, que venha a ser reduzida a termo ou transcrita de qualquer 

forma, e que seja fornecida para a Contratada ou seus Prepostos, pela CON5TRAN e que tenha relação, ou seja 

revelada em conexão, ou com a atividade de cada uma das Partes ou com o objeto deste Acordo, e que seja 
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confidencial, patenteada e de qualquer forma não disponível ao público em geral. Não obstante o precedente, as 

seguintes informações não constituirão Informação Confidencial para os fins deste Acordo: 

a) informações que são ou venham a ser de conhecimento geral do público de outra forma que não pela revelação da 

CON5TRAN; 

b) informações que já estivessem em poder da Contratada, em bases de não confidencialidade, antes de serem 

fornecidas pela CON5TRAN à Contratada; ou 

c) informações que venham a estar disponíveis para a Contratada ou seus Prepostos, de forma não confidencial, vindas 

de outra fonte que não a CON5TRAN e caso não seja do conhecimento, à época, por parte da Contratada, que esta 

outra fonte estivesse proibida de transmitir de qualquer forma a informação para ela ou para seus Prepostos. 

5.2.1 Definicão de Pessoa: O termo "Pessoa" significa, para os fins desta Cláusula, de forma ampla, toda pessoa 

jurídica, de direito público ou privado, inclusive entidades governamentais, corporações, sociedades comerciais, 

companhias} outras sociedades, assim como pessoas físicas. 

5.2.2 Definicão de Preposto: O termo "Preposto" significa, para os fins desta Cláusula e quando usado em referência 

a uma das Partes, apenas seus Diretores, Membros de Conselho de Administração e Fiscal, empregados, consultores, 

contratados, mandatários e Afiliadas, se houver, que tenham que conhecer a Informação Confidencial para o Uso 

Permitido. 

5.2.3 Definicão de Afiliada: Para os fins desta Cláusula, a expressão "Afiliada" significa uma companhia, sociedade ou 

outra forma de organização empresarial que controla ou é controlada por uma das Partes, ou que é controlada por 

uma entidade que controla uma das Partes. "Controle", de acordo com esta Cláusula, significa a propriedade direta ou 

• indireta de mais de 50% (cinqüenta por cento) dos direitos de voto numa sociedade, companhia ou outra forma de 

organização empresarial, ou o direito de administrar ou dirigir esta entidade, por direito de propriedade ou por direito 

de voto, através de acordo de acionistas, quotistas ou de administração, ou de qualquer outra forma permitida na 

legislação brasileira. 

• 

5.3 Não-fornecimento de Informacão Confidencial: Da data de assinatura deste Acordo, até 03 (três) anos após o seu 

término ou rescisão, se prazo maior não for previsto em lei ou regulação, cada uma das Partes concorda que todas as 

informações definidas como Informação Confidencial pelas Partes: (i) podem ser revistas ou usadas pela Contratada ou 

seus Prepostos apenas para o cumprimento deste Contrato e dos outros contratos que deste compromisso decorram, 

e para nenhum outro propósito; (ii) serão fornecidas pela Contratada apenas para seus próprios Prepostos, 

conselheiros, consultores, agentes e representantes, na medida do necessário e desde que estes concordem com as 

obrigações contidas neste Contrato; e (iii) serão mantidas em sigilo pela Contratada e não serão comunicadas, ou de 

nenhuma outra forma reveladas para qualquer pessoa não autorizada pela outra Parte a receber tal informação, com 
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exceção daquelas exigidas pela legislação brasileira, assegurando, neste caso que todas as medidas razoáveis serão 

tomadas para assegurar que nenhuma Informação Confidencial seja vista, ou revelada a qualquer pessoa não

autorizada pela Parte Protegida. 

5.4 Autorizações - Caso a CONSTRAN, a seu livre e exclusivo critério, autorize a revelação da Informação Confidencial 

para terceiros, deverão ser celebrados, sempre, previamente com eles, acordos de confidencialidade semelhantes, 

onde estes se obrigarão a não fornecer a Informação Confidencial, mantendo-a em sigilo nos termos desta Cláusula. 

5.4.1 Se a Contratada for requisitada ou obrigada a fornecer informação que tenha sido transmitida pela 

CONSTRAN, nos termos da Cláusula 5.3 (iii) acima, através de requerimento legal ou judiCial ou por ordem 

governamental. deverá a mesma, antes de fornecer tal informação, notificar à CONSTRAN no prazo de 3 (três) dias 

úteis, a fim de que esta ou suas Afiliadas possam utilizar-se de todos os meios disponíveis, a seu único critério, para 

anular tal requerimento ou ordem, ou envidar esforços para que tal informação seja mantida confidencial. 

cLÁUSULA SEXTA - PROPRIEDADE INTELECTUAL 

6.1. Propriedade intelectual da CONSTRAN: Para a prestação dos Serviços, poderá ser eventualmente conveniente 

a utilização, pela Contratada, de Propriedade Intelectual da CONSTRAN. A CONSTRAN poderá autorizar a Contratada a 

utilizar sua Propriedade Intelectual. desde que observadas as condições abaixo: 

6.1.1. O termo "Propriedade Intelectual" significa toda a propriedade intelectual e industrial da CONSTRAN ou das 

empresas afiliadas e que compõem o grupo econômico da CONSTRAN; 

6.1.2. A CONSTRAN reserva-se o direito de, a seu exclusivo critério, dar ou não autorização à Contratada para que 

use alguma Propriedade Intelectual da CONSTRAN. Para que a autorização seja válida (i) ela deve ser feita por escrito; 

(ii) firmada por representante legal da Contratada, em instrumento que deve conter uma descrição razoável da 

Propriedade Intelectual objeto da autorização, limites da autorização e demais condições reputadas relevantes pela 

CONSTRAN; e (iii) ser necessariamente utilizada somente para os objetivos delineados no presente Contrato durante o 

prazo de vigência do mesmo; 

6.1.3. A Contratada compromete-se a não praticar e impedir que sejam praticados quaisquer atos ou omissões que 

prejudiquem, ou possam vir a prejudicar, a imagem da CONSTRAN e sua Propriedade Intelectual; 

6.1.4. A Contratada reconhece os direitos da CONSTRAN sobre a Propriedade Intelectual, especialmente os direitos 

de titularidade e uso. Não poderá a Contratada alegar, portanto, durante a vigência desse Contrato, ou mesmo depois 

de seu término, que em decorrência da autorização de uso da Propriedade Intelectual que lhe venha a ser concedida, 
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tenha a Contratada adquirido qualquer direito em relação à Propriedade Intelectual da CONSTRAN, além daquele de 

usá-Ia em caráter provisório, nos termos deste Contrato e do termo de autorização; 

6.1.5. É vedado à Contratada, suas coligadas e controladas, assim como afiliadas sob controle comum, utilizar 

qualquer Propriedade Intelectual da CONSTRAN, relacionando ou associando de qualquer forma às respectivas razões 

sociais Ou nomes de fantasia; 

6.1.6. Se da execução dos Serviços resultarem inventos, aperfeiçoamentos, inovações ou qualquer tipo de 

propriedade intelectual, estes pertencerão à CONSTRAN, obrigando-se a Contratada, desde já, a fornecer todos os 

subsídios necessários para que a CONSTRAN providencie toda a documentação, realize todos os registros e tome todas 

as demais providências para proteger seus direitos, inclusive, porém sem limitação, o depósito no Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial- INPI. 

6.2. Propriedade intelectual de terceiros: 

6.2.1. A Contratada deverá informar à CONSTRAN, com antecedência .razoável, a existência de direitos protegidos 

pela legislação de propriedade intelectual e industrial sobre materiais, máquinas, equipamentos, dispositivos, 

processos, desenhos, modelos, marcas e quaisquer outros bens tangíveis ou intangíveis que pretenda utilizar na 

prestação dos Serviços e obter prévia autorização dos detentores de tais direitos para referida utilização; e 

6.2.2. A Contratada será sempre, perante terceiros, a única responsável pela infração de direito de uso de materiais 

ou processos de fabricação e execução protegidos por marcas e patentes, respondendo diretamente por quaisquer 

indenizações, taxas ou comissões que forem devidas, bem como por quaisquer reclamações resultantes do mau uso 

que deles fizer na execução deste Contrato . 

cLÁUSULA SÉTIMA - DECLARAÇÕES E GARANTIAS DAS PARTES 

7.1. As Partes neste ato declaram mutuamente que: 

7.1.1. Representacão: O signatário do presente Contrato é seu legítimo representante legal, ou procurador investido 

com todos os poderes necessários e suficientes, possuindo todas as autorizações necessárias para a assinatura deste 

instrumento; 

7.1.2. Práticas Negociais: Cumprirão com todas as leis, regulamentos e regras aplicáveis à execução das obrigações 

ora assumidas pelo presente Contrato, e neste sentido não deverão, direta ou indiretamente oferecer, pagar, prometer 

pagar ou autorizar o pagamento de qualquer quantia, ou oferecer, dar, prometer dar ou autorizar dar qualquer valor 

para qualquer dirigente ou qualquer empregado de qualquer órgão governamental Ou qualquer departamento, 
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agência, órgãos ou companhias subsidiárias integrais destas, qualquer partido político, empregado ou dirigente ou 

qualquer candidato a cargo polítiCO ou qualquer subdivisão política, ou qualquer pessoa, enquanto sabendo ou tendo 

razões para saber que toda ou uma parte de tal quantia ou coisa ou valor será oferecida, dada ou prometida, direta ou 

indiretamente para dirigentes governamentais com o objetivo de (i) influenciar qualquer ato ou decisão de tal dirigente 

governamental, inclusive uma decisão de faltar com o cumprimento de suas funções oficiais; ou (ii) induzir tal dirigente 

a fazer ou deixar de fazer qualquer ato com violação de seus deveres legais; ou (iii) induzir tal dirigente governamental 

a usar sua influência com o governo ou órgãos auxiliares deste, com o objetivo de dar assistência a qualquer das Partes 

na obtenção ou reserva de negócios com ou direcionando negócios para qualquer pessoa; 

7.1.3. Notificarão uma a outra Parte, imediatamente, acerca de qualquer solicitação, demanda ou outro 

requerimento de qualquer coisa de valor, por ou em representação de qualquer dirigente governamental, partido 

político, dirigente de partido político, ou qualquer candidato a cargo político relacionado ao objeto deste Contrato; e 

7.1.4. Não obstante quaisquer disposições deste Contrato em contrário, indenizarão, defenderão e manterão 

incólume a parte adimplente. assim como sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum, e 

seus respectivos diretores, gerentes, empregados e representantes, contra qualquer ação, perda, prejuízo, 

responsabilidade, despesas ou custos, sejam de que natureza forem, incluindo honorários advocatícios em bases 

razoáveis, taxas e custos oriundos ou relacionados à falha da Contratada no cumprimento das disposições ora 

estabelecidas. 

7.1.5 As obrigações de cada Parte, pactuadas nos itens 7.1.2, 7.1.3 e 7.1.4. acima, permanecerão em vigor ainda que 

findo o presente Contrato. 

7.1.6. A Contratada declara neste ato que irá abster-se de utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execução 

• deste instrumento, mão-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIII do art. 72 da Constituição da República, bem 

como exigir que a referida medida seja adotada nos contratos firmados com os fornecedores de seus insumos e/ou 

prestadores de serviços, sob pena de rescisão do Contrato. Declara também que cumprirá e fará cumprir por seus 

subcontratados toda a legislação trabalhista em vigor no País. 

• 

cLÁUSULA OITAVA - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

8.1. Responsabilidade geral da Contratada: Na prestação dos Serviços a Contratada empregará máximo zelo, 

responsabilizando·se integralmente por si, seus empregados, prepostos e subcontratados perante a CONSTRAN e a 

terceiros afetados pelas perdas e danos a que der ensejo, seja por ação ou omissão. A Contratada deverá garantir a 

qualidade de todos os Serviços executados e materiais aplicados. A Contratada, igualmente, responsabilizar-se-á pela 

inobservância ou infração de dispositivos legais vigentes na execução dos Serviços. A Contratada defenderá e 

indenizará integralmente a CONSTRAN em relação a quaisquer ações, processos, reclamações, arbitragens, inquéritos, 
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investigações de qualquer natureza ou qualquer outro procedimento iniciado contra a CONSTRAN com base em 

inadimplemento (mesmo que parcial) de qualquer das obrigações da Contratada, 

8,2, Responsabilidade por inadimplemento: A Contratada será responsável por si, seus empregados, prepostos e 

subcontratados, por todas as perdas e danos resultantes de seu inadimplemento, inclusive e sem limitação, no caso de 

rescisão deste Contrato por quaisquer dos motivos aqui relacionados. 

8,3_ Responsabilidade trabalhista e previdenciária: 

8.3.1. O presente Contrato não constitui nenhum vínculo de emprego entre as Partes, nem entre os seus 

representantes, empregados, contratados e subcontratados, 

8,3,2, As Partes permanecerão e se reconhecem, desde já, independentes, e, por força deste Contrato, não ficará, de 

forma alguma, estabelecido ou criado vínculo empregatício, ou de responsabilidade, da CONSTRAN com relação ao 

pessoal que a Contratada utilizar, direta ou indiretamente, para a prestação dos Serviços ora contratados, correndo por 

conta exclusiva da Contratada todas as despesas com esse pessoal, sejam ou não empregados seus, inclusive pelos 

encargos decorrentes da legislação vigente, seja trabalhista ou previdenciários, ou quaisquer outros, além de quaisquer 

obrigações não pecuniárias decorrentes da legislação trabalhista e previdenciária em vigor, particularmente, porém 

n::lo somente, contribuições ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS ou Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço - FGTS, 

8.3,3, A Contratada deverá manter a CONSTRAN livre de qualquer reclamação em relação aos Serviços ou a este 

Contrato apresentada por seus empregados ou subcontratados, A Contratada, neste ato, responsabiliza-se por 

quaisquer reclamações trabalhistas ou qualquer outro ato de natureza administrativa ou judicial, inclusive aqueles 

• decorrentes de acidente de trabalho que venham ou possam vir a ser ajuizadas por seus empregados ou por terceiros 

que tenham sido destacados pela Contratada para a execução dos Serviços, contra a CONSTRAN, respondendo 

integralmente pelo pagamento de eventuais condenações, indenizaçõesl multas, honorários advocatícios, custas 

processuais e demais encargos que possa haver, podendo a declaração aqui ser utilizada para fins de denunciação em 

qualquer ação trabalhista que exista ou venha a existir pelos mesmos, aplicando-se ao presente Contrato o disposto no 

artigo 70, inciso 111, do Código de Processo Civil Brasileiro, 

• 

8,3.4, A Contratada deverá pagar pontualmente os salários de seus empregados bem como todos os encargos 

sociais, trabalhistas e previdenciários incidentes ou que venham a incidir direta ou indiretamente sobre o custo de 

mão-de-obra, seguro de acidentes do trabalho, assim como todos os tributos e contribuições que incidam sobre os 

custos dos Serviços objeto deste Contrato, comprovando perante a CONSTRAN, sempre que por esta solicitado, o 

cumprimento de tais obrigações, 
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8.3.4.1 Fica expressamente pactuado que, se porventura a CONSTRAN for autuada, notificada, intimada ou condenada, 

em razão do não cumprimento em época própria, de qualquer obrigação atribuível à CONTRATADA, decorrente deste 

Contrato, seja de natureza fiscal, trabalhista, previdenciária, ou de qualquer outra espécie, assistir-Ihe-á o direito de 

reter os pagamentos devidos, com base neste ou em outro Contrato até que a CONTRATADA satisfaça a respectiva 

obrigação, liberando desta forma a CONSTRAN da autuação, notificação, intimação ou condenação que possa ter 

sofrido. 

8.3.4.2. Caso a CONSTRAN já tenha efetuado todos os pagamentos devidos à CONTRATADA, ou no caso deste Contrato 

já ter sido encerrado, não havendo pOSSibilidade de compensação satisfatória com base em outro Contrato, assistirá a 

CONSTRAN o direito de cobrar judicialmente tais obrigações da CONTRATADA, servindo, para tanto, o presente 

Contrato como título executivo extrajudicial na forma da legislação processual civil em vigor. 

8.3.4.3. Caso seja proposta Reclamação Trabalhista em face da Contratada e a CONSTRAN venha a ser citada para 

integrar o pólo passivo da lide fica a CONSTRAN expressamente autorizada a: (i) reter da Contratada, com base neste 

e/ou em outro Contrato em vigor, importância tão próxima quanto possível, do valor das parcelas pleiteadas, no 

primeiro faturamento, caso a autoridade judiciária não a exclua do processo; ou (H) ressarcir-se, nas mesmas 

condições, independentemente do resultado da ação, dos valores despendidos pela CONSTRAN, seja com a 

contratação de advogados, disposição de prepostos, ou com o pagamento de despesas judiciais. Na hipótese de os 

advogados serem funcionários da CONSTRAN deverá se considerar as horas trabalhadas no caso e a tabela de 

honorários da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB. 

8.3.5. A Contratada se obriga a apresentar à CONSTRAN, quando solicitadas, as Guias de Recolhimento das 

contribuições devidamente quitadas relativas ao período de vigência deste Contrato ao Instituto Nacional de 

Seguridade Social - INSS, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS e ao Programa de Integração Social - PIS 

• referentes aos empregados que executarem os Serviços ora contratados. A não apresentação desses documentos e/ou 

o não cumprimento dessas obrigações pela Contratada, implicará automaticamente em autorização expressa para que 

a CONSTRAN retenha quaisquer pagamentos devidos até o efetivo cumprimento desta obrigação contratual, não 

constituindo tal retenção motivo ou pretexto para cobrança, por parte da Contratada, dos acréscimos previstos em 

virtude de mora. 

• 

8.4. Subcontratacão: A Contratada deverá ter autorização prévia, expressa e por escrito da CONSTRAN para 

qualquer tipo de subcontratação que tenha a intenção de realizar para prestação de qualquer parte dos Serviços. A 

subcontratação não provocará qualquer aumento no Preço. A autorização para a subcontratação não exime a 

Contratada da responsabilidade total pelo cumprimento de todos os termos e condições deste Contrato. Portanto, a 

Contratada fica, perante a CONSTRAN, sob todas as hipóteses, responsável pelo controle de qualidade, vistoria e 

aceitação dos serviços prestados pelos subcontratados, e será responsável também por todas as perdas e danos 

causados pelos mesmos. Todos os pagamentos eventualmente devidos aos subcontratados serão de exclusiva e 
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integral responsabilidade da Contratada, que deverá indenizar a CONSTRAN por qualquer demanda eventualmente 

realizada pelos subcontratados contra a CONSTRAN nesse sentido. As demais disposições referentes aos empregados 

da Contratada aplicar-se-ão, mutatis mutandi, aos subcontratados. 

8.5. Substituicão de empregados I subcontratados: A CONSTRAN reserva-se o direito de solicitar a substituição de 

quaisquer dos empregados / subcontratados que a Contratada disponibilizar para execução dos Serviços ora 

contratados, mediante notificação por escrito à Contratada. A Contratada deve realizar a substituição em, no máximo, 

48 (quarenta e oito) horas da solicitação da CONSTRAN para tanto, e sem prejuízo à consecução dos Serviços ora 

contratados e sem cobrança de qualquer montante adicional. Todos os Serviços deverão ser executados por pessoal 

especializado, sob a supervisão e coordenação da Contratada. 

8.6. Responsabilidade por fornecimento de materiais: Caso, na prestação dos Serviços, a Contratada também 

• forneça materiais e, na hipótese de a CONSTRAN fornecê-los, responde a Contratada por culpa ou dolo quanto aos 

danos causados aos mesmos. O material danificado deverá ser reposto imediatamente pela Contratada e, se houver 

mora nessa reposição a CONSTRAN poderá, a seu exclusivo critério, adquirir tais materiais e descontar o respectivo 

valor de quaisquer créditos detidos pela Contratada contra a CONSTRAN. A aquisição de materiais pela CONSTRAN, sob 

tais circunstâncias, não exime a Contratada dos riscos referentes aos mesmos. 

8.6.1. No caso de os Serviços constituírem realização de obra referente a edifícios ou outras construções de maior 

porte, a Contratada responderá pela solidez e segurança do trabalho, nos termos do art. 618 do Código Civil. 

8.7. Responsabilidade tributária: A Contratada será responsável por cumprir toda a legislação tributária a ela 

aplicável e recolher todos os tributos devidos e a cumprir todas as obrigações principais e acessórias referentes aos 

mesmos. No descumprimento de qualquer das obrigações aqui descritas a CONSTRAN terá o direito de reter todos e 

• quaisquer créditos que tenha contra a Contratada, seja neste Contrato ou qualquer outro assinado entre as Partes, 

para fazer frente à respectiva contingência e a Contratada, nesses casos, não terá direito a qualquer remuneração ou 

atualização monetária sobre o valor retido, no caso de eventuais devoluções. 

• 

8.8. Responsabilidade Ambiental: A Contratada deverá atuar de forma a que suas ações, direta ou indiretamente 

reladonadas ao objeto contratado, provoquem o menor impacto ambiental; 

8.9. Garantia: A Contratada garantirá os Serviços prestados pelo prazo de 90 dias após terminado ou rescindido o 

presente Contratol responsabilizando-se pela correção de quaisquer vícios ou não-conformidades durante tal prazo. 

Eventuais reparos deverão ser realizados pela Contratada sem qualquer tipo de cobrança adicional. 

11 

37
02

22
89

85
9 

Pe
t 5

62
4



• 

• 

• 

• 

MANWllf SERViÇOS 11' PiUlTICIPAçóllS LTDA • 

cLÁUSULA NONA - PENALIDADES 

9.1 Penalidades aplicáveis à Contratada: Sem prejuízo das demais disposições deste Contrato e da 

responsabilização por perdas e danos, as penalidades aplicáveis à Contratada são as seguintes (no caso de duplicidade 

de penalidades para um mesmo evento, prevalece a mais específica): 

9.1.1. Por inadimplemento sanado: 25% do valor do pagamento relativo à parcela do Preço correspondente àquela 

parte inadimplida dos Serviços; 

9.1.2. Por inadimplemento não sanado: 100% do valor do pagamento relativo à parcela do Preço correspondente 

àquela parte inadimplida dos Serviços; 

9.1.3. Por descumprimento de qualquer obrigação acessória, particularmente aquelas previstas na Cláusula 8: 100% 

do Preço referente ao mês em que tal descumprimento ocorreu. 

9.2. Penalidades aplicáveis à CONSTRAN: Sem prejuízo das demais disposições deste Contrato, fica caracterizada a 

mora da CONSTRAN quando a mesma deixar de liquidar qualquer dos pagamentos até a data de seu vencimento. 

9.2.1. No caso de mora, incidirão sobre a parcela em atraso, além da atualização monetária, os seguintes acréscimos: 

(i) multa de 2% (dois por cento); e 

(ii) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die. 

9.3. Descontos: Todas as penalidades aplicáveis à Contratada são passíveis de desconto de parcelas do Preço e/ou 

de pagamentos devidos pela CONSTRAN à Contratada por força de eventuais outros contratos que celebraram . 

9.4. Atualizacão monetária: Todos os valores das penalidades aqui mencionados serão atualizados 

monetariamente pelo IGP-M/FGV desde a data do evento que deu origem à aplicação da penalidade até o dia do seu 

pagamento, exceto no caso do Preço estabelecido em moeda estrangeira (ou variável de acordo com moeda 

estrangeira) em que não haverá qualquer atualização monetária. Caso o índice IGP-M/FGV venha a ser extinto, o índice 

a ser utilizado em seu lugar será o IPCA, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e, caso este 

último índice também venha a ser extinto, as Partes negociarão a aplicação de um novo índice, que deverá ser o mais 

próximo possível do índice anteriormente utilizado em sua forma de cálculo. 

9.5. Perdas e danos; execução específica: As penalidades acima descritas não limitarão o direito das Partes a serem 

indenizadas por quaisquer perdas e danos sofridos e não limitarão, tampouco, o direito das Partes de buscarem 

judicialmente a execução específica das obrigações aqui contraídas, uma em relação à outra . 
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cLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO 

10.1. Rescisão pela CONSTRAN: a CONSTRAN poderá rescindir o presente Contrato, mediante notificação prévia, nas 

seguintes hipóteses: (i) a Contratada deixar de cumprir qualquer de suas obrigações contratuais após ter sido 

notificada do fato e não ter sanado integralmente seu inadimplemento no prazo de 10 (dez) dias da data de 

recebimento de tal notificação; (ii) a Contratada torne-se ou esteja na iminência de tornar-se insolvente, entre ou 

esteja na iminência de entrar em qualquer tipo de reestruturação da divida com credores, liquidação extrajudicial, 

requeira ou tenha decretada Ou esteja na iminência de requerer ou ter decretada sua falência ou inicie ou esteja na 

iminência de iniciar qualquer tipo de recuperação judicial ou extrajudicial; (lii) serem iniciadas quaisquer medidas pelas 

autoridades competentes que impossibilitem a continuação da prestação dos Serviços em decorrência de violação, 

pela Contratada, de dispositivos legais vigentes; (iv) a Contratada passar por qualquer reestruturação societária, 

inclusive, sem limitação, mudança de seu controle; ou (v) ocorrer majoração relevante dos tributos aplicáveis ao 

Contrato. 

10.1.1. O presente Contrato poderá ainda ser rescindido a qualquer tempo pela CONSTRAN, mediante simples aviso, 

por escrito, com antecedência mini ma de 30 (trinta) dias, sem que possa ser imputado qualquer ônus à mesma. 

10.1.2. Durante o período entre a data do recebimento da notificação de rescisão pela Contratada e a data efetiva da 

rescisão, a Contratada preparará e apresentará à CONSTRAN um relatório completo dos Serviços executados até a data 

da rescisão e entregará à CONSTRAN os documentos de· propriedade da CONSTRAN que estiverem na posse da 

Contratada. 

10.2. Rescisão pela Contratada: a Contratada poderá rescindir o presente Contrato mediante notificação com 

antecedência mínima de trinta dias, nas seguintes hipóteses: (i) a CONSTRAN deixar de cumprir qualquer de suas 

• obrigações contratuais após ter sido notificada do fato e não ter sanado integralmente seu inadimplemento no prazo 

de dez dias da data de recebimento de tal notificação; ou (li) a CONSTRAN venha a tornar-se ou esteja na iminência de 

vir a tornar-se insolvente, ou ainda entre ou esteja na iminência de entrar em qualquer tipo de reestruturação da 

dívida com credores, liquidação extrajudicial, venha a requerer ou tenha decretada ou esteja na iminência de requerer 

ou ter decretada sua falência ou inicie ou esteja na iminência de iniciar qualquer tipo de recuperação judicial ou 

extrajudicial. 

• 

10.3. Conseqüências da rescisão: Ressalvado o disposto na subcláusula 10.1.1. supra e não obstante as demais 

penalidades previstas neste instrumento, ocorrendo a rescisão do Contrato nos casos previstos nesta Cláusula, a Parte 

que tiver dado causa ficará sujeita ao pagamento de uma multa equivalente a SO% (cinqüenta por cento) do valor total 

referente às parcelas vincendas devidas em razão dos Serviços . 
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10.3.1. Em função da rescisão deste Contrato por qualquer motivo, a Contratada devolverá todas as Informações 

Confidenciais da CONSTRAN. As disposições que por sua natureza devam continuar em vigor após a rescisão do 

presente Contrato continuarão em vigor, particularmente aquelas concernentes à Informações Confidenciais previstas 

na Cláusula Quinta. 

10.4. Transicão: No caso de rescisão deste Contrato por qualquer motivo, a Contratada cooperará com a CONSTRAN 

e empregará seus melhores esforços no sentido de realizar a transferência dos Serviços e dos produtos derivados para 

quem a CONSTRAN venha a contratar a fim de dar continuidade aos serviços. Tal cooperação será realizada sem 

quaisquer acréscimos ao Preço, desde que seja feita em critérios economicamente razoáveis, podendo as despesas 

virem a ser reembolsadas, desde que observadas as condições para tanto contidas neste Contrato e a concordância 

expressa e por escrito da CONSTRAN. 

• cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR 

11.1. Caracteriza-se como caso fortuito ou força maior a disposição relativa a força maior contida no artigo 393 e 

seu parágrafo único, do Código Civil Brasileiro ("Força Maior"). 

11.2. Caso uma das Partes não possa cumprir qualquer de suas obrigações por motivo de Força Maior, o Contrato 

permanecerá em vigor, devendo a obrigação afetada ficar suspensa pelo tempo de duração do evento que ocasionou 

tal suspensão, 

11.3. A Parte afetada pela ocorrência de um evento de Força Maior deverá comunicar o fato à outra Parte, num 

prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas contado da data do evento, mediante notificação por escrito contendo 

descrição pormenorizada do referido evento de Força Maior, indicação da parcela da obrigação que ficará afetada pelo 

• evento e a indicação do período estimado de duração do impedimento alegado. 

• 

11.4. A suspensão das obrigações em decorrência de Força Maior não terá o efeito de eximir a Parte afetada das 

obrigações relativas ao período anterior à ocorrência de evento de Força Maior. A Parte afetada pelo evento de Força 

Maior deverá tomar e demonstrar que tomou todas as medidas e esforços comercialmente razoáveis para remover os 

efeitos dele decorrentes e impeditivos do cumprimento de suas obrigações ou para mitigar a extensão desses efeitos. 

11.5. Cessado o evento de Força Maior, a Parte que o tiver invocado deverá comunicar O fato de imediato à outra 

Parte, mediante notificação por escrito, ficando a Parte até então impedida de cumprir as suas obrigações obrigada a 

retomar imediatamente o cumprimento das mesmas, na forma prevista neste Contrato. 
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11.6. A alegação indevida, por qualquer das Partes, da ocorrência de caso fortuito ou Força Maior com vistas ao não 

cumprimento de uma obrigação nos termos deste Contrato, dará direito à outra Parte de promover a rescisão deste 

Contrato, arcando a Parte que der causa à rescisão com as penalidades previstas na Cláusula Décima. 

11. 7. As Partes reconhecem e aceitam que este Contrato poderá ser rescindido, por prévia notificação escrita 

enviada por uma Parte à outra, na hipótese de uma Parte deixar de cumprir com suas obrigações contratuais por um 

período maior do que 60 (sessenta) dias consecutivos devido a um evento de Força Maior, sem que caiba qualquer 

indenização às Partes. 

cLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DISPOSiÇÕES FINAIS 

12.1. Modificação: Qualquer alteração a este Contrato somente será válida se aceita por ambas as Partes mediante 

• Termo Aditivo. 

• 

• 

12.2. Autonomia das Partes: Este Contrato não implica intermediação de negócios, nem cria parceria, sociedade, 

associação ou consórcio entre as Partes, ficando esclarecido que os Serviços ora contratados são prestados de forma 

eventual, em caráter de total autonomia e independência, sem qualquer obrigação de exclusividade, podendo a 

CONSTRAN contratar serviços da mesma natureza com outras empresas de sua escolha. 

12.3. Acordo integral: Este Contrato constitui a declaração integral e completa de todas as condições e declarações 

do Contrato celebrado entre a CONSTRAN e a Contratada com relação a seu objeto, e substitui todos os documentos 

ou entendimentos anteriores, sejam verbais ou escritos. 

12.4. Título executivo extrajudicial: O presente Contrato representa um título executivo extrajudicial para as 

finalidades do Código de Processo Civil brasileiro. 

12.5. Renúncia: novacão: A tolerância ou não exercício, por qualquer das Partes, de quaisquer direitos a ela 

assegurados neste Contrato ou na lei em geral, não implicará novação ou renúncia a qualquer desses direitos, podendo 

tal Parte exercê-los a qualquer tempo. 

12.6. Cessão: A Contratada não poderá ceder, no todo ou em parte, seus direitos e obrigações oriundos deste 

Contrato sem a expressa e prévia anuência da CONSTRAN, por escrito. 

12.7. Sucessores: cessionários: O presente Contrato obriga as Partes, seus legítimos sucessores e seus cessionários 

autorizados. 

12.8. Foro: As Partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes do presente Contrato e sua execução. 
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JUJfWIN SEBJ1IÇOS IlPABTICIPilçôES LTDiI. 

Ej por estarem assim justas e contratadasl as Partes assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e para 

um só efeito, na presença das testemunhas abaixo identificadas: 

São Paulo, 01 de novembro de 2012. 

CONSTRAN ENGENHARIA S/A • MANWIN SERViÇOS E PARTICIPAÇÕES lTDA. 

Testemunhas: 

Nome Nome: 

CPF: CPF: 

RG: RG: 
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• • PREFEITURA DE 
SANT:ANA DE PARNAIBA 

---~-.U;~Io--

MANWIN SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA 
EST DOS ROMEIROS. 6388· ANTIGA AV MARGINAl. 36 NOTA FISCAL 
CENTRO - Santana de Pamaiba I SP 06501-001 

ELETRONICA 
Fone: (11) 55381039 email: manwinservicos@gmail.com 

DE SERVIÇOS 
CNPJ: 04.949.979/0002·80 CCM: 0000072558 IE: ISENTO 
Código de Serviço: 143 - assessoria e consultoria de qualquer natureza, nao contida em outros itens desta 

NF", 

(TRIBUTADOS) lista; anal"lse, exame. pesquisa. coleta, compilaçao e fornecimento de dados e ·Informaçoes de qualquer natureza, 
No19 inclusive cadastro e similares 

Data de Emissão: 16/09/2013 

.. Fatura No I valo'!$ I Forma Pgto I 
19 I I . A VISTA I 

TOMADOR CONSTRAN S/A· CONSTRUÇÔES E COMERCIO 

ENDEREÇO AVENIDACONSTRAN, 132· VILA INDUSTRIAL 

MUNIClplO SANTANA DE PARNAlBA UF:SP CEPo 06516300 

END.COBRANÇA o mesmo 

uroe 61.156.568/0003·52 Inscr.EST.1 RG: 623004912119 

VALOR POR I SEISCENTOS E SEIS ML E QUINHENTOS E CINCO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS 
EXTENSO 

DEVE A EMPRESAMANWIN SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE 
SERVIÇOS. REFERENTE AOS SERVIÇOS />SAlXO DISCRMINADOS. 

QTDE UNID DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 
PREÇOS (R$) 

UNITÁRIO I TOTAL 

1 UM Prestação de Serviços Conforme Contrato 646.250,00 I 646.250,00 

RETENÇOES NA FONTE PELO TOMADOR (R$) 

ISS I IRRF I Pis I Cofins I CSLL I INSS 

0.00 I 9.693,75 I 4.200,63 I 19.387,50 I 6.462,50 I 0,00 

INSTRUÇOES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇOES 

Banco ~au SA 
AG2958 
CC 15294-0 

NÃO VALE COMO RECIBO Base ISS R$ 239.112,50 VALOR TOTAL DOS SERViÇOS 

Allquota: % 2,00 

ISS Incluso R$ 4.782,25 R$ 646.250,00 

Assinatura Digital 

MKR95K1V KYMG4Q06 XXF1ZWOG 9ENDSFBO 

OV2GRXYC OX5PLOOL MK7LYVOS WMCHB9UU 

26B7FB73 4Z1AUKAK EK2S8N41 1W8S9R2D 

BJ8S8LOX 5CLM5Y7X TCXWOZ4V MS77CKJY 

COrlO na Unha .Pontilhada 
~ ... ~~ ........ ~~ .... ~~ .... ~ .... ~ .....••..................................••..................................•••................ 

• 

Assinatura Digital NFE No 19 
Santana de Parnalba • CCM: 0000072558 

MKR95K1V KYMG4QQ6 XXF1ZWQG 9ENDSF80 

QV2GRXYC OX5PLOOL MK7LYVOS WllCHB9UU 

2687FB73 4Z1AlJKAK EK2S8N41 lW8S9R2D 

BJ8S8LOX 5CLMSY7X TCXWOZ4V MS77CKJY 

RECEBI (E MOS) DA EMPRESA MANWIN SERVlCOS E PARTICIPACOES 
LTDA 

OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 

LocallData: _____________ _ 

Assinatura do Recebedor 
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& • PREFEITURA DE 
SANTANA DE PARNAíBA 

-~*Uo""lIlo· 

MANWIN SERVICOS E PARTICIPACOES LIDA 
EST DOS ROWéIROS, 6388 - ANrIGAAV. MARGINAL 36 
CENTRO - Santana de Pamalba 1 SP 06501-001 
Fone: (11) 55381039 email: manwinservicos@gmail.com 
CNPJ: 04,949,979/0002-80 CCM: 0000072558 IE: ISENTO 

NOTA FISCAL 
ELETRÔNICA 
DE SERVIÇOS 

CÓdigo de Serviço: 143 - assessoria e consultoria de qualquer natureza, nao contida em outros itens desta NF-e 
(TRIBUTADOS) lista; ananse, exame, pesquisa, coleta, compilaçao e fornecimento de dados e informaçoes de qualquer natureza, 

No 21 inclusive cadastro e similares 
Data de Emissão: 10/10/2013 

Fatura No I Valor R$ Fonma Pgto I 
21 I ""' .• " nn AVISTA I 

TOMADOR CONSTRAN S/A- CONSTRUÇOES E COMERCIO 

ENDEREÇO AVENIDA CONSTRAN, 132 - VILA INDUSTRIAL 

MUNIClplO SANTANA DE PARNAlBA UF:SP CEP: 06516300 

END,COBRANÇA o rresmo 

PJ/CPF 61,156,568/0003-52 Inscr.EST./ RG : 623004912119 

VALOR POR I DUZENTOS E TRINTA E QUATRO ML E SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS 
EXTENSO 

I DEVE A MANWIN SERVICOS E PARTICIPACOES LIDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE 
. RFFf'RENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRMlNADOS. 

QTDE UNID DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 
PREÇOS (R$) 

UNITÁRIO I TOTAL 

1 UM Prestaçao de Serviços Conforrre Contrato 250.000,00 I 250,000,00 

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$) 

ISS I IRRF I Pis I Cofins I CSLL I INSS 

0,00 I 3.750,00 I 1.625,00 I 7,500,00 I 2.500,00 I 0,00 

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES 

Banco lau Unibanco SA 
AG 2958 
CC 15294-0 

I NÃO VALE COMO RECIBO Base ISS R$ 92,500,00 VALOR TOTAL DOS SERViÇOS 

Aliquota: % 2,00 

ISS Incluso R$ 1.850,00 R$ 250,000,00 

Assinatura Digital 

R016B3P4 9MOVR8TU OGGTXGLJ YV8BFCRZ 

GLGNK8R3 P4SVJ1WW WJW2R670 W06FOPD 

9KL5N85E 3GTEKB31 P6UOZUFR OK73F25B 

BDJ6WCLI C3FK2ES5 GNOZSX2A 7QIOOXK5 

Corto na Linha PontillU1da 

Assinalura Digital NFE No 21 
Santana de Parnalba - CCM: 0000072558 

R016B3P4 9MOVR8TU OGGTXGLJ YV8BFCRZ 

GLGNK8R3 P4SVJ1WW WJlN2R670 VV06FOPD 

9KL5N85E 3GTEKB31 P6UOZUFR OK73F25B 

BDJ6WCLI C3FK2ES5 GNOZSX2A 7QI00XK5 

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA MANWIN SERVICOS E PARTICIPACOES 
LTDA 

OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRONICA 

LocaIDam: __________________________ _ 

Assinatura do Recebedor 
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JlANJI'TN NEBY1ÇON E P.4llTICIPAÇÔEN LTDA. 

• 

• 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS 

Pelo presente instrumento particular, 

CONSTRAN S/A - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO, com sede na cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, na 

Av. Constran, 132, Vila Industrial, Cep 06516-300, inscrita no CNPJ/MF sob número 61.156.568/0003-52, neste ato 

representada por seu representante legal na forma de seu contrato sociat doravante designada, simplesmente, 

"CONTRATANTE"; e, 

MANWIN SERViÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., com sede na cidade de Santana de Parnaíba. Estado de São Paulo, na 

Estrada dos Romeiros, no. 6388 (antiga Av. Marginal, 36), Centro, CEP 06501-001, inscrita no CNPJ/MF sob número 

04.949.979/0002-80, neste ato representada por seu representante legal na forma de seu Contrato Social doravante 

designada, simplesmente, "CONTRATADA", podendo, CONSTRAN e a Contratada. conjuntamente, serem denominadas 

de IIPartes" ou isoladamente ainda, indistintamente, de "Partelr. 

RESOLVEM as Partes assinar o presente Contrato de Prestação de Serviços ("Contrato") que se regerá pelos seguintes 

termos e condições: 

cLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

• 1.1. 
Objeto: Constitui objeto do presente Contrato a prestação dos seguintes serviços relacionados a viabilidade 

financeira, econômica e fiscal da Linha 6 do Metrô de São Paulo; angariação e viabilidade de determinados 

parceiros tecnológicos para a participação na concessão da linha 6 do Metrô; angariação de parceiros para 

viabilizar e integrar ao processo de participação em licitações; viabilizar futuros sócios investidores para a 

execução do futuro contrato; e com isso acompanhamento em reuniões técnicas, com estudo em 

apresentação de documentos em geral. 

• 

1.2 Entrega: Os Serviços serão considerados entregues apenas se houver atendimento integral dos critérios contidos 

neste Contrato, mediante, ainda, a manifestação expressa e por escrito da CONSTRAN nesse sentido. Observadas as 

demais disposições deste Contrato, caso a CONSTRAN verifique que os Serviços prestados não atendem a tais critérios, 

total ou parcialmente, ou apresentem vícios ou defeitos de qualquer natureza, a CONSTRAN, ao seu exclusivo critério, 

poderá exigir da Contratada (i) abatimento proporcional no preço dos Serviços; ou (ii) reparação dos Serviços para 

sanar os vícios e defeitos e para atendimento dos critérios não observados. 
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• 

HANJI'IN SER"ÇOS E PABTIClPAÇÕJJS l/rDA . 

1.3 local: Os Serviços serão prestados nas dependências da Contratada no endereço acima mencionado. 

cLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

2.1. Obrigacões da Contratada: São obrigações da Contratada, observadas as demais disposições deste Contrato: 

2.1.1. Suprir, em tempo hábil, qualquer ausência de empregado alocado, de modo a preservar o padrão de 

qualidade técnica e a impedir a solução de continuidade na execução dos Serviços contratados; 

2.1.2. Refazer ou revisar, às suas custas, quaisquer dos Serviços que venham a ser considerados pela CONSTRAN 

como errados, insuficientes ou inadequados, de acordo com este Contrato e com os critérios para sua aceitação; 

2.1.2.1. No caso da Contratada se recusar a corrigir os defeitos, omissões ou falhas, a CONSTRAN poderá proceder, a 

seu critério, à correção dos mesmos, respondendo a Contratada pelas multas, e outras sanções decorrentes do 

inadimplemento contratual, podendo ainda a CONSTRAN se ressarcir desses custos com as garantias contratuais ou 

com os créditos de qualquer pagamento ainda devido à Contratada, com base neste ou em outro contrato, sem 

prejuizo das sanções cabíveis nos termos da Cláusula 9 abaixo; 

2.1.3. Observar os prazos estabelecidos para a prestação dos Serviçosi 

2.2. Obrigacões da CONSTRAN: São obrigações da CONSTRAN, observadas as demais disposições deste Contrato: 

2.2.1. Assegurar o acesso de funcionários da Contratada às suas instalações, desde que estejam devidamente 

identificados e de acordo com as normas de procedimentos de segurança da CONSTRAN; 

2.2.2. Fornecer à Contratada as informações, a documentação técnica e os recursos indispensáveis à realização dos 

Serviços, exceto por aqueles pelos quais a Contratada tem exclusiva responsabilidade; 

2.2.3. Comunicar à Contratada quaisquer instruções ou procedimentos a serem adotados sobre assuntos 

relacionados a este Contrato; e 

2.2.4. Efetuar os pagamentos devidos pelos Serviços prestados, nas datas estabelecidas. 

cLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO 

3.1. Prazo contratual: Este Contrato tem prazo indeterminado, contados da assinatura do presente instrumento . 
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• 
IIANJI'IN SEBI'IÇOS E PARTICIPAçõES Lf'DA • 

cLÁUSULA QUARTA - PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

4.1. Preco: Pela prestação dos Serviços, a CONSTRAN pagará à Contratada a titulo de honorários o valor de R$ 

20.000.000,00 (vinte milhões de reais), conforme o andamento das negociações e angariação de clientes em 

poncial. 

4.2. Despesas: As despesas incorridas pela Contratada limita-se ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para 

a cobertura de despesas para a realização dos Serviços. 

.4.3. Reajustes: O presente Contrato será irreajustável. 

4.4. Tributos: Os tributos incidentes sobre os valores contidos neste Contrato, serão retidos pela CONSTRAN, 

quando assim a lei determinar, de acordo com o item 4.4.1 seguinte. O Preço deste Contrato já inclui todos os tributos 

devidos pela Contratada em razão da prestação dos Serviços. 

4.4.1 A Contratada será sempre responsável diante da CONSTRAN, por si e por seus subcontratados, pelo pagamento 

de todos os tributos, quer sejam impostos, taxas, contribuições de qualquer natureza, emolumentos, tarifas, preços 

públicos, empréstimos compulsórios e toda e qualquer forma de cobrança que lhe seja imposta através de lei para o 

exercício de sua atividade ou em razão de sua personalidade jurídica, quer sejam presentes ou futuros, cobrados ou 

lançados contra a Contratada por qualquer autoridade governamental, federal, estadual ou municipal, em razão deste 

Contrato, de sua execução, ou incidentes sobre ele, incluindo, sem limitação: 

• (i) Todos os tributos incidentes sobre renda, receita bruta, faturamento, serviços, lucros, franquia, transporte e 

propriedade; impostos alfandegários, licenças, permissões, impostos sobre circulação de mercadorias, sobre a 

prestação de serviços de qualquer natureza, sobre importação, exportação, industrialização, manufatura ou similares; 

royalties, participações, e também quaisquer multas, penalidades, juros ou outras cobranças incidentes e feitas pelo 

eventual descumprimento de obrigação principal ou acessória referente a tais tributos; 

• 

4.4.2 A CONSTRAN terá o direito de reter na fonte quaisquer tributos incidentes sobre pagamentos devidos à 

Contratada, nos termos deste Contrato, na medida em que tal retenção seja exigida por qualquer autoridade 

governamental, sendo que tal recolhimento isentará a CONSTRAN de qualquer responsabilidade junto à Contratada. 

4.4.3 A Contratada deverá indicar na fatura a ser submetida à CONSTRAN os valores a serem recolhidos a título de 

contribuição do Instituto Nacional de Seguridade Social em decorrência da prestação dos Serviços. A Contratada 

concorda que a CONSTRAN efetuará o recolhimento com base nas informações fornecidas pela Contratada nas faturas 

e que a CONSTRAN não será responsável por quaisquer responsabilidades decorrentes desta informação, incluindo nos 
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IUNJI'IN SERVIçoS E PARTICIPAÇÕES Lf'IJA . 

• casos em que a Contratada não indique a necessidade do referido recolhimento. A Contratada declara que será a única 

responsável nos casos em considere como não aplicável ou não devido o recolhimento da contribuição ao INSS, 

devendo a ausência desta informação na fatura ser considerada como uma escolha da Contratada pela inaplicabilidade 

do recolhimento de tal contribuição sobre o referido Serviço. 

4.5 Pagamentos: Os pagamentos a serem realizados pela CONSTRAN à Contratada por força do presente Contrato 

deverão ser efetuados, mas sendo observadas as seguintes condições: (i) o pagamento somente será devido se a 

Contratada tiver cumprido todas as suas obrigações contratuais, inclusive, sem limitação, a prestação dos Serviços a 

contento, observando os critérios para o aceite parcial (se os Serviços forem prestados em etapas) ou integral pela 

CONSTRAN; (ii) a CONSTRAN poderá reter quaisquer pagamentos, no todo ou em parte, caso a Contratada esteja 

inadimplente - neste ou qualquer outro contrato em que sejam Partes a CONSTRAN e a Contratada; (iii) a Contratada 

• deverá emitir as faturas/Notas Fiscais em conformidade com a legislação em vigor. Sua entrega será considerada feita 

mediante protocolo da CONSTRAN; (iv) Não aplicável; (v) no caso de dados incoerentes, erros, falhas ou divergências 

nas faturas, a data de seu pagamento será alterada para o primeiro dia útil após cinco dias da reapresentação, pela 

Contratada, das notas fiscais e faturas devidamente retificadas, as quais não estarão atualizadas monetariamente ou 

sujeitas a quaisquer acréscimos. A aceitação pela CONSTRAN de faturas que não estejam acompanhadas da 

documentação mencionada nesta Cláusula não desobrigará a Contratada de suas responsabilidades fiscais ou 

trabalhistas nem transferirá tal responsabilidade para a CONSTRAN. 

• 

4.6. Caso a CONSTRAN constate quaisquer irregularidades em faturas já pagas, esta efetuará a glosa e optará ao seu 

exclusivo critério, entre: (i) desconto do valor discrepante no próximo pagamento; ou (ii) notificar a Contratada para 

recolhimento no prazo máximo de dez dias corridos, contados da data do recebimento da notificação. Em qualquer 

hipótese, caso o Preço não seja estabelecido em moeda estrangeira (ou variável de acordo com moeda estrangeira), o 

valor será atualizado pelo IGP-M/FGV. caso tal índice venha a ser extinto, o índice a ser utilizado em seu lugar será o 

IPCA, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e, caso este último índice também venha a ser 

extinto, as Partes negociarão a aplicação de um novo índice, que deverá ser o mais próximo possível do índice 

anteriormente utilízado em sua forma de cálculo. 

cLÁUSULA QUINTA - CONFIDENCIALlDADE 

5.1 Sigilo: À Contratada é vedado, sob as penas da lei, prestar informações a terceiros sobre a natureza, contéúlio 

ou andamento dos serviços objeto deste Contrato, bem como divulgar, através de qualquer meio de comunicação, 

dados e informes relativos aos serviços executados ou sobre informações ou documentos fornecidos pela CONSTRAN 

em razão dos Serviços, salvo por expressa autorização escrita da CONSTRAN. 

5.2 Definicão de Informação Confidencial: Informação Confidencial significa, para todos os fins deste Contrato, toda 

• comunicação escrita ou eletronicamente gravada, ou oral, que venha a ser reduzida a termo ou transcrita de qualquer 
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• 
IIANW.1N SERFlfIlS E PAllJ'IClPAçõliS LTDA. 

forma, e que seja fornecida para a Contratada ou seus Prepostos, pela CONSTRAN e que tenha relação, ou seja 

revelada em conexão, ou com a atividade de cada uma das Partes ou com o objeto deste Acordo, e que seja 

confidencial, patenteada e de qualquer forma não disponível ao público em geral. Não obstante o precedente, as 

seguintes informações não constituirão Informação Confidencial para os fins deste Acordo: 

a) informações que são ou venham a ser de conhecimento geral do público de outra forma que não pela revelação da 

CONSTRAN; 

b) informações que já estivessem em poder da Contratada, em bases de não confidencialidade, antes de serem 

fornecidas pela CONSTRAN à Contratada; ou 

c) informações que venham a estar disponíveis para a Contratada ou seus Prepostos, de forma não confidencial, vindas 

• de outra fonte que não a CONSTRAN e caso não seja do conhecimento, à época, por parte da Contratada, que esta 

outra fonte estivesse proibida de transmitir de qualquer forma a informação para ela ou para seus Prepostos. 

• 

5.2.1 Definicão de Pessoa: O termo "Pessoa" significa, para os fins desta Cláusula, de forma ampla, toda pessoa 

jurídica, de direito público ou privado, inclusive entidades governamentais, corporações, sociedades comerciais, 

companhias, outras sociedades, assim como pessoas físicas. 

5.2.2 Definicão de Preposto: O termo "Preposto" significa, para os fins desta Cláusula e quando usado em referência 

a uma das Partes, apenas seus Diretores, Membros de Conselho de Administração e Fiscal, empregados, consultores, 

contratados, mandatários e Afiliadas, se houver, que tenham que conhecer a Informação Confidencial para o Uso 

Permitido. 

5.2.3 Definicão de Afiliada: Para os fins desta Cláusula, a expressão "Afiliada" significa uma companhia, sociedade ou 

outra forma de organização empresarial que controla ou é controlada por uma das Partes, ou que é controlada por 

uma entidade que controla uma das Partes. "Controle", de acordo com esta Cláusula, significa a propriedade direta ou 

indireta de mais de 50% (cinqüenta por cento) dos direitos de voto numa sociedade, companhia ou outra forma de 

organização empresarial, ou o direito de administrar ou dirigir esta entidade, por direito de propriedade ou por direito 

de voto, através de acordo de acionistas, quotistas ou de administração, ou de qualquer outra forma permitida na 

legislação brasileira. 

5.3 Não-fornecimento de Informacão Confidencial: Da data de assinatura deste Acordo, até 03 (três) anos após o seu 

término ou rescisão, se prazo maior não for previsto em lei ou regulação, cada uma das Partes concorda que todas as 

informações definidas como Informação Confidencial pelas Partes: (i) podem ser revistas ou usadas pela Contratada ou 

seus Prepostos apenas para o cumprimento deste Contrato e dos outros contratos que deste compromisso decorram, 

e para nenhum outro propósito; (ii) serão fornecidas pela Contratada apenas para seus próprios Prepostos, 

• conselheiros, consultores, agentes e representantes, na medida do necessário e desde que estes concordem com as 
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IIANJ1'IN SERFlÇ06 lJPARTICIPAÇÕES LTDA • 

obrigações contidas neste Contrato; e (iii) serão mantidas em sigilo pela Contratada e não serão comunicadas, ou de 

nenhuma outra forma reveladas para qualquer pessoa não autorizada pela outra Parte a receber tal informação, com 

exceção daquelas exigidas pela legislação brasileira, assegurando, neste caso que todas as medidas razoáveis serão 

tomadas para assegurar que nenhuma Informação Confidencial seja vista, ou revelada a qualquer pessoa não

autorizada pela Parte Protegida. 

5.4 Autorizacões - Caso a CONSTRAN, a seu livre e exclusivo critério, autorize a revelação da Informação Confidencial 

para terceiros, deverão ser celebrados, sempre, previamente com eles, acordos de confidencialidade semelhantes, 

onde estes se obrigarão a não fornecer a Informação Confidencial, mantendo-a em sigilo nos termos desta Cláusula. 

5.4.1 Se a Contratada for requisitada ou obrigada a fornecer informação que tenha sido transmitida pela 

• CONSTRAN, nos termos da Cláusula 5.3 (iii) acima, através de requerimento legal ou judicial ou por ordem 

governamental, deverá a mesma, antes de fornecer tal informação, notificar à CONSTRAN no prazo de 3 (três) dias 

úteis, a fim de que esta ou suas Afiliadas possam utilizar-se de todos 05 meios disponíveis, a seu único critério, para 

anular tal requerimento ou ordem, ou envidar esforços para que tal informação seja mantida confidencial. 

cLÁUSULA SEXTA - PROPRIEDADE INTELECTUAL 

6.1. Propriedade intelectual da CONSTRAN: Para a prestação dos Serviços, poderá ser eventualmente conveniente 

a utilização, pela Contratada, de Propriedade Intelectual da CONSTRAN. A CONSTRAN poderá autorizar a Contratada a 

utilizar sua Propriedade Intelectual, desde que observadas as condições abaixo: 

6.1.1. O termo "Propriedade Intelectual" significa toda a propriedade intelectual e industrial da CONSTRAN ou das 

• empresas afiliadas e que compõem o grupo econômico da CONSTRAN; 

• 

6.1.2. A CONSTRAN reserva-se o direito de, a seu exclusivo critério, dar ou não autorização à Contratada para que 

use alguma Propriedade Intelectual da CONSTRAN. Para que a autorização seja válida (i) ela deve ser feita por escrito; 

(ii) firmada por representante legal da Contratada, em instrumento que deve conter uma descrição razoável da 

Propriedade Intelectual objeto da autorização, limites da autorização e demais condições reputadas relevantes pela 

CONSTRAN; e (iii) ser necessariamente utilizada somente para os objetivos delineados no presente Contrato durante o 

prazo de vigência do mesmo; 

6.1.3. A Contratada compromete-se a não praticar e impedir que sejam praticados quaisquer atos ou omissões que 

prejudiquem, ou possam vir a prejudicar, a imagem da CONSTRAN e sua Propriedade Intelectual; 

6.1.4. A Contratada reconhece os direitos da CONSTRAN sobre a Propriedade Intelectual, especialmente os direitos 

de titularidade e uso. Não poderá a Contratada alegar, portanto, durante a vigência desse Contrato, ou mesmo depois 
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• de seu término, que em decorrência da autorização de uso da Propriedade Intelectual que lhe venha a ser concedida, 

tenha a Contratada adquirido qualquer direito em relação à Propriedade Intelectual da CONSTRAN, além daquele de 

usá-Ia em caráter provisório, nos termos deste Contrato e do termo de autorização; 

6.1.5. É vedado à Contratada, suas coligadas e controladas, assim como afiliadas sob controle comum, utilizar 

qualquer Propriedade Intelectual da CONSTRAN, relacionando ou associando de qualquer forma às respectivas razões 

sociais ou nomes de fantasia; 

6.1.6. Se da execução dos Serviços resultarem inventos, aperfeiçoamentos, inovações ou qualquer tipo de 

propriedade intelectual, estes pertencerão à CONSTRAN, obrigando-se a Contratada, desde já, a fornecer todos os 

subsídios necessários para que a CONSTRAN providencie toda a documentação, realize todos os registros e tome todas 

• as demais providências para proteger seus direitos, inclusive, porém sem limitação, o depósito no Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial -INPI. 

• 

6.2. Propriedade intelectual de terceiros: 

6.2.1. A Contratada deverá informar à CONSTRAN, com antecedência razoável, a existência de direitos protegidos 

pela legislação de propriedade intelectual e industrial sobre materiais, máquinas, equipamentos, dispositivos, 

processos, desenhos, modelos, marcas e quaisquer outros bens tangíveis ou intangíveis que pretenda utilizar na 

prestação dos Serviços e obter prévia autorização dos detentores de tais direitos para referida utilização; e 

6.2.2. A Contratada será sempre, perante terceiros, a única responsável pela infração de direito de uso de materiais 

ou processos de fabricação e execução protegidos por marcas e patentes, respondendo diretamente por quaisquer 

indenizações, taxas ou comissões que forem devidas, bem como por quaisquer reclamações resultantes do mau uso 

que deles fizer na execução deste Contrato. 

cLÁUSULA SÉTIMA - DECLARAÇÕES E GARANTIAS DAS PARTES 

7.1. As Partes neste ato declaram mutuamente que: 

7.1.1. Representação: O signatário do presente Contrato é seu legítimo representante legal. ou procurador investido 

com todos os poderes necessários e suficientes, possuindo todas as autorizações necessárias para a assinatura deste 

instrumento; 

7.1.2. Práticas Negociais: Cumprirão com todas as leis, regulamentos e regras aplicáveis à execução das obrigações 

ora assumidas pelo presente Contrato, e neste sentido não deverão, direta ou indiretamente oferecer, pagar, prometer 

• pagar ou autorizar o pagamento de qualquer quantia, ou oferecer, dar, prometer dar Ou autorizar dar qualquer valor 
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para qualquer dirigente ou qualquer empregado de qualquer órgão governamental ou qualquer departamento, 

agência, órgãos ou companhias subsidiárias integrais destas, qualquer partido político, empregado ou dirigente ou 

qualquer candidato a cargo político ou qualquer subdivisão política, ou qualquer pessoa, enquanto sabendo ou tendo 

razões para saber que toda ou uma parte de tal quantia ou coisa ou valor será oferecida, dada Ou prometida, direta ou 

indiretamente para dirigentes governamentais com o objetivo de (i) influenciar qualquer ato ou decisão de tal dirigente 

governamental, inclusive uma decisão de faltar com o cumprimento de suas funções oficiais; ou (ii) induzir tal dirigente 

a fazer ou deixar de fazer qualquer ato com violação de seus deveres legais; ou (iH) induzir tal dirigente governamental 

a usar sua influência com o governo ou órgãos auxiliares deste, com o objetivo de dar assistência a qualquer das Partes 

na obtenção ou reserva de negócios com ou direcionando negóciOS para qualquer pessoa; 

7.1.3. Notificarão uma a outra Parte, imediatamente, acerca de qualquer solicitação, demanda ou outro 

• requerimento de qualquer coisa de valor, por ou em representação de qualquer dirigente governamental, partido 

político, dirigente de partido político, ou qualquer candidato a cargo político relacionado ao objeto deste Contrato; e 

• 

7.1.4. Não obstante quaisquer disposições deste Contrato em contrário, indenizarão, defenderão e manterão 

incólume a parte adimplente, assim como sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum, e 

seus respectivos diretores, gerentes, empregados e representantes, contra qualquer ação, perda, prejuízo, 

responsabilidade, despesas ou custos, sejam de que natureza forem, incluindo honorários advocatícios em bases 

razoáveis, taxas e custos oriundos ou relacionados à falha da Contratada no cumprimento das disposições ora 

estabelecidas. 

7.1.5 As obrigações de cada Parte, pactuadas nos itens 7.1.2, 7.1.3 e 7.1.4. acima, permanecerão em vigor ainda que 

findo o presente Contrato . 

7.1.6. A Contratada declara neste ato que irá abster-se de utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execução 

deste instrumento, mão-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República, bem 

como exigir que a referida medida seja adotada nos contratos firmados com os fornecedores de seus insumos e/ou 

prestadores de serviços, sob pena de rescisão do Contrato. Declara também que cumprirá e fará cumprir por seus 

subcontratados toda a legislação trabalhista em vigor no País. 

cLÁUSULA OITAVA - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

8.1. Responsabilidade geral da Contratada: Na prestação dos Serviços a Contratada empregará máximo zelo, 

responsabilizando-se integralmente por si, seus empregados, prepostos e sub contratados perante a CONSTRAN e a 

terceiros afetados pelas perdas e danos a que der ensejo, seja por ação ou omissão. A Contratada deverá garantir a 

qualidade de todos os Serviços executados e materiais aplicados. A Contratada, igualmente, responsabilizar-se-á pela 

• inobservância ou infração de dispositivos legais vigentes na execução dos Serviços. A Contratada defenderá e 
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indenizará integralmente a CONSTRAN em relaç~o a quaisquer ações, processos, reclamações, arbitragens, inquéritos, 

investigações de qualquer natureza ou qualquer outro procedimento iniciado contra a CONSTRAN com base em 

inadimplemento (mesmo que parcial) de qualquer das obrigações da Contratada. 

8.2. Responsabilidade por inadimplemento: A Contratada será responsável por si, seus empregados. prepostos e 

subcontratados, por todas as perdas e danos resultantes de seu inadimplemento, inclusive e sem limitação, no caso de 

rescisão deste Contrato por quaisquer dos motivos aqui relacionados. 

8.3. Responsabilidade trabalhista e previdenciária: 

8.3.1. O presente Contrato não constitui nenhum vínculo de emprego entre as Partes, nem entre os seus 

representantes, empregados. contratados e subcontratados . 

8.3.2. As Partes permanecerão e se reconhecem, desde já, independentes, e, por força deste Contrato, não ficará, de 

forma alguma, estabelecido ou criado vínculo empregatício, ou de responsabilidade, da CONSTRAN com relação ao 

pessoal que a Contratada utilizar, direta ou indiretamente, para a prestação dos Serviços ora contratados, correndo por 

conta exclusiva da Contratada todas as despesas com esse pessoal, sejam ou não empregados seus, inclusive pelos 

encargos decorrentes da legislação vigente, seja trabalhista ou previdenciários, ou quaisquer outros, além de quaisquer 

obrigações não pecuniárias decorrentes da legislação trabalhista e previdenciária em vigor, particularmente, porém 

não somente, contribuições ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS ou Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço - FGTS. 

8.3.3. A Contratada deverá manter a CONSTRAN livre de qualquer reclamação em relação aos Serviços ou a este 

Contrato apresentada por seus empregados ou subcontratados. A Contratada, neste ato, responsabiliza-se por 

quaisquer reclamações trabalhistas ou qualquer outro ato de natureza administrativa ou judicial, inclusive aqueles 

decorrentes de acidente de trabalho que venham ou possam vir a ser ajuizadas por seus empregados ou por terceiros 

que tenham sido destacados pela Contratada para a execução dos Serviços, contra a CONSTRAN, respondendo 

integralmente pelo pagamento de eventuais condenações, indenizações, multas, honorários advocatícios, custas 

processuais e demais encargos que possa haver, podendo a declaração aqui ser utilizada para fins de denunciação em 

qualquer ação trabalhista que exista ou venha a existir pelos mesmos, aplicando-se ao presente Contrato o disposto no 

artigo 70, inciso 111, do Código de Processo Civil Brasileiro. 

8.3.4. A Contratada deverá pagar pontualmente os salários de seus empregados bem como todos os encargos 

sociais, trabalhistas e previdenciários incidentes ou que venham a incidir direta ou indiretamente sobre o custo de 

mão-de-obra, seguro de acidentes do trabalho, assim como todos os tributos e contribuições que incidam sobre os 

custos dos Serviços objeto deste Contrato, comprovando perante a CONSTRAN, sempre que por esta solicitado, o 

• cumprimento de tais obrigações. 
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8.3.4.1 Fica expressamente pactuado que, se porventura a CONSTRAN for autuada, notificada, intimada ou condenada, 

em razão do não cumprimento em época própria, de qualquer obrigação atribuível à CONTRATADA, decorrente deste 

Contrato, seja de natureza fiscal, trabalhista, previdenciária, ou de qualquer outra espécie. assistir-Ihe-á o direito de 

reter os pagamentos devidos, com base neste ou em outro Contrato até que a CONTRATADA satisfaça a respectiva 

obrigação, liberando desta forma a CONSTRAN da autuação, notificação, intimação ou condenação que possa ter 

sofrido. 

8.3.4.2. Caso a CONSTRAN já tenha efetuado todos os pagamentos devidos à CONTRATADA, ou no caso deste Contrato 

já ter sido encerrado, não havendo possibilidade de compensação satisfatória com base em outro Contrato, assistirá a 

CONSTRAN o direito de cobrar judicialmente tais obrigações da CONTRATADA, servindo, para tanto, o presente 

Contrato como titulo executivo extrajudicial na forma da legislação processual civil em vigor . 

8.3.4.3. Caso seja proposta Reclamação Trabalhista em face da Contratada e a CONSTRAN venha a ser citada para 

integrar o pólo passivo da lide fica a CONSTRAN expressamente autorizada a: (i) reter da Contratada, com base neste 

e/ou em outro Contrato em vigor, importância tão próxima quanto possível, do valor das parcelas pleiteadas, no 

primeiro faturamento, caso a autoridade judiciária não a exclua do processo; ou (ii) ressarcir-se, nas mesmas 

condições, independentemente do resultado da ação, dos valores despendidos pela CONSTRAN, seja com a 

contratação de advogados, disposiçao de prepostos, ou com o pagamento de despesas judiciais. Na hipótese de 0$ 

advogados serem funcionários da CONSTRAN deverá se considerar as horas trabalhadas no caso e a tabela de 

honorários da Ordem dos Advogados do Brasil- OAB. 

8.3.5. A Contratada se obriga a apresentar à CONSTRAN, quando solicitadas, as Guias de Recolhimento das 

contribuições devidamente quitadas relativas ao período de vigência deste Contrato ao Instituto Nacional de 

Seguridade Social - INSS, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS e ao Programa de Integração Social - PIS 

referentes aos empregados que executarem os Serviços ora contratados. A não apresentação desses documentos e/ou 

o não cumprimento dessas obrigações pela Contratada, implicará automaticamente em autorização expressa para que 

a CONSTRAN retenha quaisquer pagamentos devidos até o efetivo cumprimento desta obrigação contratual, não 

constituindo tal retenção motivo ou pretexto para cobrança, por parte da Contratada, dos acréscimos previstos em 

virtude de mora. 

8.4. Subcontratação: A Contratada deverá ter autorização prévia, expressa e por escrito da CONSTRAN para 

qualquer tipo de subcontratação que tenha a intenção de realizar para prestação de qualquer parte dos Serviços. A 

subcontratação não provocará qualquer aumento no Preço. A autorização para a subcontratação não exime a 

Contratada da responsabilidade total pelo cumprimento de todos os termos e condições deste Contrato. Portanto, a 

Contratada fica, perante a CONSTRAN, sob todas as hipóteses, responsável pelo controle de qualidade, vistoria e 

• aceitação dos serviços prestados pelos subcontratados, e será responsável também por todas as perdas e danos 
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causados pelos mesmos. Todos os pagamentos eventualmente devidos aos sub contratados serão de exclusiva e 

integral responsabilidade da Contratada, que deverá indenizar a CONSTRAN por qualquer demanda eventualmente 

realizada pelos subcontratados contra a CONSTRAN nesse sentido. As demais disposições referentes aos empregados 

da Contratada aplicar-se-ão, mutatis mutandi, aos subcontratados. 

8.5. Substituição de empregados I subcontratados: A CONSTRAN reserva-se o direito de solicitar a substituição de 

quaisquer dos empregados / subcontratados que a Contratada disponibilizar para execução dos Serviços ora 

contratados, mediante notificação por escrito à Contratada. A Contratada deve realizar a substituição em, no máximo, 

48 (quarenta e oito) horas da solicitação da CONSTRAN para tanto, e sem prejuízo à consecução dos Serviços ora 

contratados e sem cobrança de qualquer montante adicional. Todos os Serviços deverão ser executados por pessoal 

especializado, sob a supervisão e coordenação da Contratada . 

8.6. Responsabilidade por fornecimento de materiais: Caso, na prestação dos Serviços, a Contratada também 

forneça materiais e, na hipótese de a CONSTRAN fornecê-los, responde a Contratada por culpa ou dolo quanto aos 

danos causados aos mesmos. O material danificado deverá ser reposto imediatamente pela Contratada e, se houver 

mora nessa reposição a CONSTRAN poderá, a seu exclusivo critério, adquirir tais materiais e descontar o respectivo 

valor de quaisquer créditos detidos pela Contratada contra a CONSTRAN. A aquisição de materiais pela CONSTRAN, sob 

tais circunstâncias, não exime a Contratada dos riscos referentes aos mesmos. 

8.6.1. No caso de os Serviços constituirem realização de obra referente a edificios ou outras construções de maior 

porte, a Contratada responderá pela solidez e segurança do trabalho, nos termos do art. 618 do Código Civil. 

8.7. Responsabilidade tributária: A Contratada será responsável por cumprir toda a legislação tributária a ela 

aplicável e recolher todos os tributos devidos e a cumprir todas as obrigações principais e acessórias referentes aos 

mesmos. No descumprimento de qualquer das obrigações aqui descritas a CONSTRAN terá o direito de reter todos e 

quaisquer créditos que tenha contra a Contratada, seja neste Contrato ou qualquer outro assinado entre as Partes, 

para fazer frente à respectiva contingência e a Contratada, nesses casos, não terá direito a qualquer remuneração ou 

atualização monetária sobre o valor retido, no caso de eventuais devoluções. 

8.8. Responsabilidade Ambiental: A Contratada deverá atuar de forma a que suas ações, direta ou indiretamente 

relacionadas ao objeto contratado, provoquem o menor impacto ambiental; 

8.9. Garantia: A Contratada garantirá os Serviços prestados pelo prazo de 90 dias após terminado ou rescindido o 

presente Contrato, responsabilizando-se pela correção de quaisquer vícios ou não-conformidades durante tal prazo. 

Eventuais reparos deverão ser realizados pela Contratada sem qualquer tipo de cobrança adicional. 
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cLÁUSULA NONA - PENALIDADES 

9.1 Penalidades aplicáveis à Contratada: Sem prejuízo das demais disposições deste Contrato e da 

responsabilização por perdas e danos, as penalidades aplicáveis à Contratada são as seguintes (no caso de duplicidade 

de penalidades para um mesmo evento, prevalece a mais específica): 

9.1.1. Por inadimplemento sanado: 25% do valor do pagamento relativo à parcela do Preço correspondente àquela 

parte inadimplida dos Serviços; 

9.1.2. Por inadimplemento não sanado: 100% do valor do pagamento relativo à parcela do Preço correspondente 

àquela parte inadimplida dos Serviços; 

9.1.3. Por descumprimento de qualquer obrigação acessória, particularmente aquelas previstas na Cláusula 8: 100% 

do Preço referente ao mês em que tal descumprimento ocorreu. 

9.2. Penalidades aplicáveis à CONSTRAN: Sem prejuízo das demais disposições deste Contrato, fica caracterizada a 

mora da CONSTRAN quando a mesma deixar de liquidar qualquer dos pagamentos até a data de seu vencimento. 

9.2.1. 

(i) 

(li) 

No caso de mora, incidirão sobre a parcela em atraso, além da atualização monetária, os seguintes acréscimos: 

multa de 2% (dois por cento); e 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die. 

9.3. Descontos: Todas as penalidades aplicáveis à Contratada são passíveis de desconto de parcelas do Preço elou 

de pagamentos devidos pela CONSTRAN à Contratada por força de eventuais outros contratos que celebraram. 

9.4. Atualização monetária: Todos os valores das penalidades aqui mencionados serão atualizados 

monetariamente pelo IGP-M/FGV desde a data do evento que deu origem à aplicação da penalidade até o dia do seu 

pagamento, exceto no caso do Preço estabelecido em moeda estrangeira (ou variável de acordo com moeda 

estrangeira) em que não haverá qualquer atualização monetária. Caso o índice IGP-M/FGV venha a ser extinto, o índice 

a ser utilizado em seu lugar será o IPCA, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e, caso este 

último índice também venha a ser extinto, as Partes negociarão a aplicação de um novo índice, que deverá ser o mais 

próximo possível do índice anteriormente utilizado em sua forma de cálculo. 

9.5. Perdas e danos: execucão especifica: As penalidades acima descritas não limitarão o direito das Partes a serem 

indenizadas por quaisquer perdas e danos sofridos e não limitarão, tampouco, o direito das Partes de buscarem 

• judiCialmente a execução específica das obrigações aqui contraídas, uma em relação à outra. 
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cLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO 

10.1. Rescisão pela CONSTRAN: a CONSTRAN poderá rescindir o presente Contrato, mediante notificação prévia, nas 

seguintes hipóteses: (i) a Contratada deixar de cumprir qualquer de suas obrigações contratuais após ter sido 

notificada do fato e não ter sanado integralmente seu inadimplemento no prazo de 10 (dez) dias da data de 

recebimento de tal notificação; (ii) a Contratada torne-se ou esteja na iminência de tornar-se insolvente, entre ou 

esteja na iminência de entrar em qualquer tipo de reestruturação da dívida com credores, liquidação extrajudicial, 

requeira ou tenha decretada ou esteja na iminência de requerer ou ter decretada sua falência ou inicie ou esteja na 

iminência de iníciar qualquer tipo de recuperação judicial ou extrajudicial; (iii) serem iniciadas quaisquer medidas pelas 

autoridades competentes que impossibilitem a continuação da prestação dos Serviços em decorrência de violação, 

pela Contratada, de dispositívos legais vigentes; (iv) a Contratada passar por qualquer reestruturação societária, 

inclusive, sem limitação, mudança de seu controlei ou (v) ocorrer majoração relevante dos tributos aplicáveis ao 

Contrato. 

10.1.1. O presente Contrato poderá ainda ser rescindido a qualquer tempo pela CONSTRAN, mediante simples aviso, 

por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que possa ser imputado qualquer ônus à mesma. 

10.1.2. Durante o período entre a data do recebimento da notificação de rescisão pela Contratada e a data efetiva da 

rescisão, a Contratada preparará e apresentará à CONSTRAN um relatório completo dos Serviços executados até a data 

da rescisão e entregará à CONSTRAN os documentos de propriedade da CONSTRAN que estiverem na posse da 

Contratada. 

10.2. Rescisão pela Contratada: a Contratada poderá rescindir o presente Contrato mediante notificação com 

antecedência mínima de trinta dias, nas seguintes hipóteses: (i) a CONSTRAN deixar de cumprir qualquer de suas 

obrigações contratuais após ter sido notificada do fato e não ter sanado integralmente seu inadimplemento no prazo 

de dez dias da data de recebimento de tal notificação; ou (ii) a CONSTRAN venha a tornar-se ou esteja na iminência de 

vir a tornar-se insolvente, ou ainda entre ou esteja na iminência de entrar em qualquer tipo de reestruturação da 

dívida com credores, liquidação extrajudicial, venha a requerer ou tenha decretada ou esteja na iminência de requerer 

ou ter decretada sua falência ou inicie ou esteja na iminência de iniciar qualquer tipo de recuperação judicial ou 

extrajudicial. 

10.3. Conseqüências da rescisão: Ressalvado o disposto na subcláusula 10.1.1. supra e não obstante as demais 

penalidades previstas neste instrumento, ocorrendo a rescisão do Contrato nos casos previstos nesta Cláusula, a Parte 

que tiver dado causa ficará sujeita ao pagamento de uma multa equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do valor total 

referente às parcelas vincendas devidas em razão dos Serviços . 

13 

37
02

22
89

85
9 

Pe
t 5

62
4



MANW1lf SEBfl1ÇOS E PAllTICIPAçlJES LTDA • 

• 

• 

• 

• 

10.3.1. Em função da rescisão deste Contrato por qualquer motivo, a Contratada devolverá todas as Informações 

Confidenciais da CONSTRAN. As disposições que por sua natureza devam continuar em vigor após a rescisão do 

presente Contrato continuarão em vigor, particularmente aquelas concernentes à Informações Confidenciais previstas 

na Cláusula Quinta. 

10.4. Transição: No caso de rescisão deste Contrato por qualquer motivo, a Contratada cooperará com a CONSTRAN 

e empregará seus melhores esforços no sentido de realizar a transferência dos Serviços e dos produtos derivados para 

quem a CONSTRAN venha a contratar a fim de dar continuidade aos serviços. Tal cooperação será realizada sem 

quaisquer acréscimos ao Preço, desde que seja feita em critérios economicamente razoáveis, podendo as despesas 

virem a ser reembolsadas, desde que observadas as condições para tanto contidas neste Contrato e a concordância 

expressa e por escrito da CONSTRAN . 

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR 

11.1. Caracteriza-se como caso fortuito ou força maior a disposição relativa a força maior contida no artigo 393 e 

seu parágrafo único, do Código Civil Brasileiro ("Força Maior"). 

11.2. Caso uma das Partes não possa cumprir qualquer de suas obrigações por motivo de Força Maior, o Contrato 

permanecerá em vigor, devendo a obrigação afetada ficar suspensa pelo tempo de duração do evento que ocasionou 

tal suspensão. 

11.3. A Parte afetada pela ocorrência de um evento de Força Maior deverá comunicar o fato à outra Parte, num 

prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas contado da data do evento, mediante notificação por escrito contendo 

descrição pormenorizada do referido evento de Força Maior, indicação da parcela da obrigação que ficará afetada pelo 

evento e a indicação do período estimado de duração do impedimento alegado. 

11.4. A suspensão das obrigações em decorrência de Força Maior não terá o efeito de eximir a Parte afetada das 

obrigações relativas ao período anterior à ocorrência de evento de Força Maior. A Parte afetada pelo evento de Força 

Maior deverá tomar e demonstrar que tomou todas as medidas e esforços comercialmente razoáveis para remover 0$ 

efeitos dele decorrentes e impeditivos do cumprimento de suas obrigações ou para mitigar a extensão desses efeitos. 

11.5. Cessado o evento de Força Maior, a Parte que o tiver invocado deverá comunicar o fato de imediato à outra 

Parte, mediante notificação por escrito, ficando a Parte até então impedida de cumprir as suas obrigações obrigada a 

retomar imediatamente o cumprimento das mesmas, na forma prevista neste Contrato . 
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IHNWIN SEBJ'lÇOS E PABl'lCIPAÇÓllS LTDA • 

• 

• 

• 

11.6. A alegação indevida, por qualquer das Partes, da ocorrência de caso fortuito ou Força Maior com vistas ao não 

cumprimento de uma obrigação nos termos deste Contrato, dará direito à outra Parte de promover a rescisão deste 

Contrato, arcando a Parte que der causa à rescisão com as penalidades previstas na Cláusula Décima. 

11.7. As Partes reconhecem e aceitam que este Contrato poderá ser rescindido, por prévia notificação escrita 

enviada por uma Parte à outra, na hipótese de uma Parte deixar de cumprir com suas Obrigações contratuais por um 

período maior do que 60 (sessenta) dias consecutivos devido a um evento de Força Maior, sem que caiba qualquer 

indenização às Partes. 

cLÁUSULA D~CIMA-SEGUNDA - DISPOSiÇÕES FINAIS 

12.1. Modificacão: Qualquer alteração a este Contrato somente será válida se aceita por ambas as Partes mediante 

Termo Aditivo. 

12.2. Autonomia das Partes: Este Contrato não implica intermediação de negócios, nem cria parceria, sociedade, 

associação ou consórcio entre as Partes, ficando esclarecido que os Serviços ora contratados são prestados de forma 

eventual, em caráter de total autonomia e independência, sem qualquer obrigação de exclusividade, podendo a 

CONSTRAN contratar serviços da mesma natureza com outras empresas de sua escolha. 

12.3. Acordo integral: Este Contrato constitui a declaração integral e completa de todas as condições e declarações 

do Contrato celebrado entre a CONSTRAN e a Contratada com relação a seu objeto, e substitui todos os documentos 

ou entendimentos anteriores, sejam verbais ou escritos. 

12.4. Título executivo extrajudicial: O presente Contrato representa um título executivo extrajudicial para as 

finalidades do Código de Processo Civil brasileiro . 

12.5. Renúncia: novacão: A tolerância ou não exercício, por qualquer das Partes, de quaisquer direitos a ela 

assegurados neste Contrato ou na lei em geral, não implicará novação ou renúncia a qualquer desses direitos, podendo 

tal Parte exercê-los a qualquer tempo. 

12.6. Cessão: A Contratada não poderá ceder, no todo ou em parte, seus direitos e obrigações oriundos deste 

Contrato sem a expressa e prévia anuência da CONSTRAN, por escrito. 

12.7. Sucessores: cessionários: O presente Contrato Obriga as Partes, seus legítimos sucessores e seus cessionários 

autorizados. 

12.8. Foro: As Partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais 

• privilegiado que seja para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes do presente Contrato e sua execução. 
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DANWIN SEBJ!lÇIJS II PAB'I'ICIPJlç{J1lS LTDJI • 

• 

• 

• 

• 

E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e para 

um só efeito, na presença das testemunhas abaixo identificadas: 

CONSTRAN ENGENHARIA sI A . 

Testemunhas: 

Nome 

CPF: 

RG: 

16 

São Paulo, 10 de fevereiro de 2013. 

MANWIN SERViÇOS E PARTICIPAÇÕES lTOA. 

Nome: 

CPF: 

RG: 
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8 ,N 

• PREFEITURA DE 
SANTANA DE PARNAiBA 

t.tHe"S~ohu-" --

MANWIN SERVICOS E PARTICIPACOES LTOA 
EST DOS ROMEIROS, 6388 - AlITIGAAV MARGINAl 36 
CENTRO - Santana de Parnaíba I SP 06501-001 
Fone: (11) 55381039 email: manwinservicos@gmail.com 
CNPJ: 04.949.979/0002-80 CCM: 0000072558 IE: ISENTO 

NOTA FISCAL 
ELETRÕNICA 
DE SERVIÇOS 

Código de Serviço: 143 - assessoria e consuMaria de qualquer natureza, nao contida em outros itens desta NF-e 
(TRIBUTADOS) lista; anaflse, exame, pesquisa, coleta, compilaçao e fornecimento de dados e informaçoes de qualquer natureza, 

No 17 Inclusive cadastro e similares 
Data de Emissão: 09/09/2013 

Fatura No I Valor R$ Fonna Pgto I 
17 I 0'".<00 nn A VISTA I 

TOMADOR CONSTRAN S/A - CONSTRUÇOES E COMERCIO 

ENDEREÇO AVENIDACONSTRAN, 132 - lllLAINDUSTRIAL 

MUNIClplO SANTANA DE PARNAlBA UF:SP CEP: 06516300 

END.COBRANÇA o rresmo 

'~"~J/CPF 61.156.568/0003-52 Insçr.EST J RG : 623004912119 

VALOR POR I NOVECENTOS E TRNTA E OrTO MIL E QUNHENTOS REAIS 
EXTENSO 

IDEVEÁ MANWIN SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE 
'c AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS. 

aTDE UNID DISCRIMINAÇÃO DOS SERIIIÇOS 
PREÇOS (R$) 

UNITARIO I TOTAL 

1 UM Prestaç:io de Serviços Conforrre Contrato 1.000.000,00 I 1.000.000,00 

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$) 

ISS I IRRF I Pis Cofins I CSLL I INSS 

0,00 15.000,00 I 6.500,00 30.000,00 I 10.000,00 I 0,00 

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO I OBSERVAÇÕES 

Banco Ilau 
Ag 2956 
CIC 15294-0 

I NÃO VALE COMO RECIBO Base ISS R$ 370.000,00 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 

Alíquota: % 2,00 

ISS Incluso R$ 7.400,00 R$ 1.000.000,00 

Assinatura Digital 

SQ7HS5PO R92ROCKX 5BYBS914 U02UICPV 

9VWV1JD5C 4TAGWMIA EWGU5WU6 8G3USMNO 

V4L3AOT2 M10370PF 4D621NJB I1YP2L4X 

I09FDW2V UEZBVJIN 60üWUUSA NCSRK01V 

Corte na Linha PonUfI'ada 

Assinatura Digital NFE No 17 
Santana de Pamaiba - CCM: 0000072558 

6Q7H85PO R92ROCKX 5BYB89~ U02UICPV 

9WW1JD5C 4TAGWMIA EWGU5WU6 8G3USMNO 

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA MANWIN SERVICOS E PARTICIPACOES 
LTOA 

OS SERVIÇOS CONSTAlITES DESTA NOTA FISCAL ELETRONICA 

LocaVOata: _____________ _ 

V4L3AOT2 M10370PF 4D621NJB 11YP2L4X 

109FDW2V UEZBVJIN 600WUUSA NCSRK01V Assinatura do Recebedor 
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• PREFEITURA DE 
SANTANA 'DE PARNAÍBA 

--~*iM~P:mIlID -

MANWIN SERVICOS E PARTICIPACOES LTOA 
EST DDS ROMEIROS, 6388 - ANTIGA AV. MARGINAL 36 
CENTRO - Santana de Pamaibal SP 06501-001 
Fone: (11) 55381039 email: manwinservicos@gmail.com 
CNPJ: 04,949,979/0002-80 CCM: 0000072558 IE: ISENTO 

NOTA FISCAL 
ELETRÔNICA 
DE SERViÇOS 

Código de Serviço: 143 - assessoria e consultoria de qualquer natureza, nao contida em outros itens desta 
NF-e 

(TRIBUTADOS) lista; analise, exame, pesquisa, coleta, compllaçao e fornecimento de dados e informaçoes de qualquer natureza, 
No20 inclusive cadastro e similares 

Data de Emissão: 23/09/2013 

Falura No I valor R$ _Forma Pgto I 
20 I 2,015,616,45 AVISTA I 

TOMADOR CONSTRAN SIA - CONSTRUÇÕES E COMERCIO 

ENDEREÇO AVENIDACONSTRAN, 132 - VILA INDUSTRIAL 

MUNIClplO SANTANA DE PARNAlBA UF:SP CEPo 06516300 

END,COBRANÇA o rresmo 

61,156,568/0003-52 Inscr.EST.I RG : 623004912119 

VALOR POR I DOIS MILHOES, QUINZE MIL E SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E CNCO CENTAVOS 
EXTENSO 

DEVE A EMPRESA MANWIN SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE 
SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRMINADOS, 

QTDE UNID DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 
PREÇOS (R$) 

UNITÁRIO I TOTAL 

1 UM Prestaç.Ao de Serviços Conforme Contrato 2.147.700,00 I 2.147.700,00 

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$) 

ISS IRRF I Pis I Cofins I CSLL I INSS 

0,00 32.215,50 I 13,960,05 I 64.431,00 I 21,477,00 I 0,00 

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO 1 OBSERVAÇÕES 

Banco ftau SfA 
foQ 2958 
CC 15294-0 

NÃO VALE COMO RECIBO Base ISS R$ 794,649,00 VALOR TOTAL DOS SERViÇOS 

Alfquota: % 2,00 

ISS Incluso R$ 15.892,98 R$ 2.147.700,00 

Assinatura Digital 

TFRP2BVT BY8BOCPI EQZFJOMJ 91WJOOGM 

LK85Y~ FMFPOKAS VVVJOZSZO RN0739C4 

JH1YVV80 89T071NZ FJHTFSYO Z400H700 

IL822VOD 03EZI5VI THVOIE9S 61E2N82E 

Cana no Linha Pontilhada --_._---------_ ..... _--_ .........•••••••••.................... _-_ .....................••••••••••••••••••............... _ ... __ ... 

• 

Assinatura Digital NFE No 20 
Santana de Parnaiba - CCM: 0000072558 

TFRP2BVT BY8BOCPI EQ2FJOMJ 9IWJOOGM 

LK85YYW3 FMFPOKAS VWJOZSW RN0739C4 

JH1YYV80 89T071NZ FJHTFSYD Z4DDH7DO 

IL822VDD 03E~5V1 THVOIE9S 61E2N82E 

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA MANWIN SERVICOS E PARTICIPACOES 
LTOA 

OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRONICA 

LocaVData: _____________ _ 

Assinatura do Recebedor 
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8 • PREFEITURA DE 
SANTANA DE PA'RNAmA 

MANWIN SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA 
EST DOS ROMEIROS, 6388 - ANTIGA AV. MARGINAL 36 
CENTRO· Santana de Parnaiba I SP 06501·001 
Fone: (11) 55381039 emai!: manwinservicos@gmail.com 
CNPJ: 04.949,979/0002-80 CCM: 0000072558 IE: ISENTO 

NOTA FISCAL 
ELETRÕNICA 
DE SERVIÇOS 

Código de Serviço: 143 . assessoria e consultoria de qualquer natureza, nao contida em outros itens desta 
NF-e 

(TRIBUTADOS) lista; anaflse, exame, pesquisa, coleta, compilaçao e fornecimento de dados e informaçoes de qualquer natureza, 
No22 inclusive cadastro e similares 

Data de Emissão: 10/10/2013 

Fatura No I valor R$ I Forma Pgto I 
22 I '"R 'iR',<" I AVSTA I 

TOMADOR CONSTRAN S/A - CONSTRUÇOES E COMERCIO 

ENDEREÇO AVENIDACONSTRAN, 132 - VILA INDUSTRIAL 

MUNIClplO SANTANA DE PARNAlBA UF:SP CEP: 06516300 

END,COBRANÇA o mesmo 

'''-D< 61 ,156 ,568/0003-52 Inscr.ESTJ RG: 623004912119 

VALOR POR I QUINHENTOS E OITENTA E SEIS ML E QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS 
EXTENSO 

DEVE A EMPRESA MANWIN E PARTICIPACOES LIDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE 
SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVlCOS ABAIXO DISCRMINADOS, 

QTDE UNID DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 
PREÇOS (R$) 

UNITÁRIO I TOTAL 

1 UM Prestação de Serviços Conforme Contrato 625,000,00 I 625.000,00 

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$) 

ISS I IRRF I Pis I Cofins I CSLL I INSS 

0,00 I 9,375,00 I 4.062,50 I 18,750,00 I 6,250,00 I 0,00 

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES 

Banco ltau Unibanco SA 
AG 2958 
CC 15294-0 

NÃO VALE COMO RECIBO Base ISS R$ 231,250,00 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 

Aliquota: % 2,00 

ISS Incluso R$ 4,625,00 R$ 625.000,00 

Assinatura Digital 

WVOJ8AOH G5RY1MDC UTAHRIP2 OOYWUVPM 

995J5VRO HR6T82WM CLCOAOUA AHGA963P 

RJWK92RS J2009G56 BM90lVRF GANEVBEA 

K5EKYW5M NWOZSW8T 47A3T6YT LEOOD90U 

Corto na Linha Pontllhada -_. __ ..••.......................................•••.........•.............................••••........•................. ----.... 

• 

Assinatura Digital NFE No 22 
Santana de Parnaíba - CCM: 0000072558 

WVOJ8AOH G5RY1 r.1lC UTAHRIP2 QOYWUVPM 

995J5VRO HR6T82WM CLCOAOUA AHGA963P 

RJWK92RS J2QD9G56 BM907VRF GANEVBEA 

K5EKYW5M NWQZSW8T 47A3T6YT LEOOD90U 

RECEBI (EWOS) DA EMPRESA MANWIN SERVICOS E PARTICIPACOES 
LIDA 

OS SERViÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRONICA 

Loca~Dala: _____________ _ 

Assinatura do Recebedor 
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• PREFEITURA DE 
SA'NTANA DE PARNAiBA 

MANWIN SERVICOS E PARTICIPACOES LTOA 
EST DOS ROMEIROS, 6388 - ANTIGA AV. MARGINAl 36 
CENTRO - Santana de Pamalba J SP 06501-001 
Fone: (11) 55381039 emai!: manwinservicos@gmaiLcom 
CNPJ: 04.949.97910002-80 CCM: 0000072558 IE: ISENTO 

NOTA FISCAL 
ELETRÔNICA 
DE SERVIÇOS 

Código de Serviço: 143 - assessoria e consultoria de qualquer natureza, nao contida em oulros itens desta 
NF-e 

(TRIBUTADOS) 
lista; analise, exame, pesquisa, coleta, compilaçao e fornecimento de dados e informaçoes de qualquer natureza, 

No 26 inclusive cadastro e similares 
Data de Emissão: 2511112013 

~raNo_ I Valor R$ Forma Pgto I 
26 I 1.1' AVISTA I 

TOMADOR CONSTRAN S/A- CONSTRUÇÔES E COMERCIO 

ENDEREÇO AVENIDA CONSTRAN, 132 - VILA INDUSTRIAL 

MUNIClplO SANTANA DE PARNAlBA UF:SP CEPo 06516300 

END.COBRANÇA o mesmo 

61.156.568/0003-52 Inscr.ESTJ RG : 623004912119 

VALOR POR I HUM MLKÃ.O, CENTO E SETENTA E TRES MIL E CENTO E VINTE E CINCO REAJS 
EXTENSO 

DEVE A EMPRESA MANWIN SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE 
SERVIÇOS. REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS. 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 
PREÇOSIR$) 

QTDE UNIO 
UNITÁRIO I TOTAL 

1 UM Prestação de Serviços Conforme Contrato 1.250.000,00 I 1.250.000,00 

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$) 

ISS IRRF I Pis I Cofins I CSLL I INSS 

0,00 18.750,00 I 8.125,00 I 37.500,00 I 12.500,00 I 0,00 

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO 1 OBSERVAÇÕES 

ltau Unibanco S.A 
Ag 2958 
CC 15294-0 

NÃO VALE COMO RECIBO Base ISS R$ 462.500,00 VALOR TOTAL DOS SERViÇOS 

AJfquota: % 2,00 

ISS Incluso R$ 9.250,00 R$ 1.250.000,00 

Assinatura Digital 

1 BUVYS4Y C5TT52CV OSLN4SEF ZI150DDY 

1XOPYZ92 Z6EVSF22 OGSY55D5 D6S0699Z 

IC130PZN N06IKS1D X53LC8HO YOHKMWLD 

UIMVOSSO VG2E7WCK 44PBK9V1 84COOXBK 

Cone na Linha Pontilhada -----...... _ .........•••. -..••••.....•.• -.................................... --- ...............•••••••...•.• ~ ........ _--.... _ .. . 

• 

Assinatura Digital NFE No 26 
Santana de Parnalba - CCM: 0000072558 

1BUW84Y C5TT52CV 08LN48EF Zl150DDY 

lXQPVZ92 Z6EV8F22 QG8Y55D5 D6SQ699Z 

1C13QPZN NQ61K81D X53LC8HQ YOHKMo/VLD 

UIMv'Q8S0 VG2E7WCK 44PBK9Vl 84COOXBK 

RECEBI lEMOS) DA EMPRESA MANWIN SERVICOS E PARTICIPACOES 
LTOA 

OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 

LocaIlData: _____________ _ 

Assinatura do Recebedor 

37
02

22
89

85
9 

Pe
t 5

62
4



• PREFEITURA DE 
SANTANA DE PARNAíBA 

....... .u.rmo--
MANWIN SERVICOS E PARTICIPACOES LTOA 
EST DOS ROMEIROS, 6388 - ANTIGA AV. MARGINi'L 36 NOTA FISCAL 
CENTRO - Santana de Pamaiba j SP 06501-001 

ELETRÔNICA 
Fone: (11) 55381039 email: manwinservicos@gmaiLcom 

DE SERViÇOS 
CNPJ: 04.949.979/0002-80 CCM: 0000072558 IE: ISENTO 
Código de Serviço: 143 - assessoria e consultoria de qualquer natureza, nao contida em outros itens desta 

NF-e 
(TRIBUTADOS) lista; analise, exame, pesquisa, coleta. compilaçao e fornecimento de dados e informaçoes de qualquer natureza. 

No27 inclusive cadastro e simitares 
Data de Emissão: 05/12/2013 

Fatura No I Valor R$ I Forma Pgto I 
27 I 1,1" 10<,00 I AVISTA I 

TOMADOR CONSTRAN S/A - CONSTRUÇÕES E COMERCIO 

ENDEREÇO AVENIDA CONSTRAN, 132 - VILA INDUSTRIAl. 

MUNIClplO SANTANA DE PARNAlBA UF:SP CEP: 06516300 

END.COBRANÇA O rresmo 

61.156.668/0003-62 Inscr.EST./ RG : 623004912119 

VALOR POR I HUM Mulilo, CENTO E SETENTA E TRES ML E CENTO E VINTE E CINCO REAIS 
EXTENSO 

DEVE A EMPRESA MANWIN SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE 
SERVIÇOS. REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRMlNADOS, 

QTDE UNID DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 
PREÇOS (R$) 

UNITÁRIO J TOTAL 

1 UM Prestação de Serviços Conforme Contrato 1.250.000,00 I 1.250.000,00 

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$) 

ISS [ IRRF Pis [ Cofins [ CSLL I INSS 

0,00 18.750,00 I 8.125,00 I 37.500,00 I 12.500,00 [ 0,00 

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES 

ltau Unibanco SA 
AG2958 
CC 15294-0 

I NÃO VALE COMO RECIBO Base ISS R$ 462.500,00 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 

Allquota: % 2,00 

ISS Incluso R$ 9.250,00 R$ 1.250.000,00 

Assinatura Digital 

D2GCUU87 8ANJZDAM HU9QIP8E C8S2BUS9 

80AZRBWU X4DX2S0M K2B1UOQA U1UE4PQO 

7CSX4ZQG SZPRFQOZ LMXX1SYW 3S8CENV1 

LlMCZYFG BQCS976G TSL2VBLP JSM2LL6F 

Corte na Unha Pontilhada .. _-------_ .......•••••••••.......••••••••••........... -.......................•.......•.•........•............................. 

• 

Assinatura Digital NFE No 27 
Santana de Parnaiba - CCM: 0000072558 

D2GCUUB7 8ANJ2DAM HUSQIP8E C8S2BU59 

BOAZRBWU X4DX250M K281 UOQA U1UE4PQO 

7C5X4ZQG SZPRFQOZ LMXX15YW 3S8CENV1 

LlMClYFG 8QC5976G TSl2VBLP J5M2LL6F 

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA MANWIN SERVlCOS E PARTICIPACOES 
LTDA 

OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÕNICA 

LocallData: _____________ _ 

Assinatura do Recebedor 
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PREFEITURA DE 
SA'NTANA DE PA.RNAíBA --- -- .-

MANWlN SERl/ICOS E PARrICIPACOES L TOA 
EST DOS ROMEIROS, 6388 • ANTIGA AV. MARGINAL 36 

NOTA RSCAL 
CENTRO - Santana de Pamalba f SP 06501..Q01 

ELETRÔNICA 
Fone: (11) 55381 039 emai!: manwinservicoSl@gmail.com 

OESERVIÇOS 
CNPJ: 04.949.979/0002-80 CCM: 72558 IE: ISENTO 
Código de Serviço: 143 • asssS9:Jria e conrultoria de qualquer natureza. nao contida em outros itens 

NF-e 
(TRIBUTADOS) 

de~a lista; analire, exame, pe::quiS3, coleta. compilaçao e fornecimento de dados e infonnaçoesde 
qualquer natureza, inclusive cadastro e similares No 31 

Data de Emissão: 03/01/2014 

Fatura No I Valor R$ I Forma Pgto I 
31 I 2.792.037,50 A VISTA I 

TOMADOR CONSlRAN SIA - CONSlRUÇÕES E COMERCIO 

ENDEREÇO AVENIDA CONSlRAN, 132 - VILA INDUSlRlAL 

MUNiCíPIO SANTANA DE PARNAIBA UF:SP CEP: 06516300 

END,COBRANÇA o mesmo 

CNPJICPF 61.156.56810003-52 Inscr.EST./ RG: 623004912119 

VALOR POR I DOIS MILHÕES, SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL E TRINTA E SETE REAIS E CINOUENTA CENTAVOS 
EXTENSO 

DEVE A EMPRESA MANWIN SERl/ICOS EPARrICIPACOES LTOA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE 
SERViÇOS, REFERENTE AOS SERViÇOS ABAIXO DISCRIM INADOS: 

QTDE UNID DISCRIMINAÇÃO DOS SERViÇOS 
PREÇOS (R$) 

UNITÃRIO I TOTAL 

1 UM Prestação de Serviços Conforme Contrato 2.975.000,00 I 2.915.000,00 

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$) 

ISS I IRRF I Pis I Cofins L CSLL I INSS 

0,00 J 44.625,00 I 19.337,50 I 89.250,00 I 29.750,00 I 0,00 

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES 

Banco nau Unibanco SA 
Ag 2958 
Cc 15294-0 , 

NÃO VALE COMO RECIBO Base ISS R$ 1.100.750,00 VALOR TOTAL DOS SERl/IÇOS 

Alíquota: % 2,00 

ISS Incluso R$ 22.015,00 R$ 2.975.000,00 

Assinatura Digital 

VKW1ZHBR FTD04VCA PGDFU305 Y9WIXM47 

UR72E6V3 MACCK107 NMY680DL PJOMPCBB 

W2SWJNA2 9691V5C6 WQXUS4EC OTWTF219 

THJ191ET A09T3N09 LFBGAXGV PAlX79YO 

Coril) na Un/Ja Pontilhada 

Assinatura Digital NFE No 31 RECEBI (EMOS) DA EMPRESA MANWlN SERl/ICOS E PARrICIPACOES 
LTOA 

OS SERViÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELElRONICA 
Santana de Parnaíba - ceM: 72558 

VKW1ZHBR FTD04VCA PGDFU3Q5 Y9W1XM47 

UR72E6V3 MACCK107 NMY680DL PJQMPCBB LocaI/Data: _______________ _ 

W2SWJNA2 9691V5C6 WQXUS4EC OTWTF219 

THJ191ET AQ9T3NQ9 LFBGAXGV PAIX79YQ Assinatura do Recebedor 

https:lJvw.Mo.nf-eletronica.com.br/nfeletronicalCONTRIB/NFJfTl)ri me.asp?s= 833659759&m=3&x= 1 &q = 16&a= 31 111 
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03101/14 Nota Fiscal EletrOnica de SeNÇOS 

, 

• 

• 

(I 

PREFEITURA DE 
SANTANA DE PARNAíBA 

. -

MANWlN SERVICOS E PARTICIPACOES L TOA 
EST DOS ROMEIROS, 6388 - ANTIGA AV. MARGINAL 36 
CENTRO· Santana de Pamarba I SP 06501-001 
Fone: (11) 55381 039 email: manwinservicoS@gmail.com 

CNPJ: 04.949,979/0002-80 CCM: 72558 IE: ISENTO 

NOTA ASCAL 
ELETRÔNICA 
DE SERViÇOS 

Código de Serviço: 143 - assess:>ria e con~ltoria de qualquer natureza, nao contida em outros itens 
NF-e 

(TRIBUTADOS) desta li5a; analige. exame, pe9:juisa, coleta, compilaçao e fornecimento de dados e Infonnaçoesde 
qualquer natureza, incluSive cadastro e similares No 32 

Data de Emissão: 03/01/2014 

Fatura No Valor R$ I Forma Pgto I 
32 1.173.125,00 I A VISTA I 

lOMAOOR CONSlRAN SIA - CONSTRUÇÕES E COMERCIO 

ENDEREÇO AVENIDA CONSlRAN, 132 - VILA INDUSTRIAL 

MUNiCíPIO SANTANA DE PAANAIBA UF:$P CEPo 06516300 

END.COBRANÇA o mesmo 

CNPJ/CPF 61.156.568/0003-52 Inscr.EST.J RG : 623004912119 

VALOR POR HUM MilHÃO, CENTO E SETENTA E TRES Mil E CENTO E VINTE E CINCO REAIS 
EXTENSO 

DEVE Ã EMPRESA MANWIN SERVICOS E PARTICIPACOES L tOA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE 
SERViÇOS, REFERENTE AOS SERViÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS. 

QTOE UNID DISCRIMINAÇÃO DOS SERViÇOS 
PREÇOS (R$) 

UNITÁRIO I TOTAL 

1 UM Prestação de Serviços 'Conforme Contrato 1.250.000,00 I 1.250.000,00 

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$) 

ISS IRRF I Pis Cofins I CSLl I INSS 

0,00 18.750,00 I 8.125,00 37.500,00 I 12.500,00 I 0,00 

INSTRUÇÕES PARA PAGAM ENTO 1 OBSERVAÇÕES 

Banco Itau Unibanco SA 
Ag 2958 
Cc 15294-{) 

NÃO VALE COMO RECIBO Base ISS R$ 462.500,00 VALOR TOTAL DOS SERViÇOS 

Alíquota: % 2,00 

ISS Incluso R$ 9.250,00 R$ 1.250.000,00 

Assinatura Digital 

FLLGDYFC EC07Z9QM OWC3YCW3 ZX0911JO 

NL4U3U7S 3FSQ6Z2E YX2IM3QO WYSVSEHV 

6KXQEBOR Q822MKTQ T2S0QLP8 TOZ7WX2M 

K808E1TH 912YN330 8H2K9BUO HQK3NLNH 

Coni) na Litl/w Poofllhad(i .....................••.........•.....•..........••••.... _ ........••.....••..........•...........•••......•...... _--- .......... . 
Assinatura Digital NFE No 32 

Santana de Parnaiba· CeM: 12558 

FLlGDYFC ECD7Z90M OWC3YCW3 ZX0911JO 

NL4U3U7S 3FS06Z2E YX21M30D WYSVSEHV 

6KXQEBOR Q822MKTO T2S00lP8 TOZ7WX2M 

K808E1TH 912YN33D 8H2K9BUO HQK3NlNH 

RECEBI (EM OS) DA EMPRESA MANWlN SERVICOS E PARTICIPACOES 
LTDA 

OS SERViÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÕNICA 

Local/Data: _______________ _ 

Assinatura do Recebedor 

https:llwvvN.nf-elelronica.com.br/nfe/elronicafCONTRIBlNF Jrrprirre.asp?s=833659759&m=3&.x=1&q=25&a=32 1/1 
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4I2J2014 Nota Fiscal Eletrôoica deSery.ços-----------------------------1~~~'""tJ----,H .. 

li 1 
PREFEITURA DE 

SANTANA DE PARNAíBA .. - -- _. 
~l!t:I d~s.to hllm 

MANWIN SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA 
EST DOS ROMEIROS. 6388 - ANTIGA AV. MARGINAL 36 
CENTRO - Santana de Parnaíba I SP 06501~O1 
Fone: (11)55381039 emai!: manwimervícoSt@gmail.com 

CNPJ: 04.949.979/0002-80 CCM: 72558 IE: ISENTO 

NOTA ASCAL 
8..ETRÕNICA 
DE SERViÇOS 

Código de Serviço: 143 - aS5esroria e conS1Jlloria de qualquer natureza, nao contida em outros itens 
NF-e 

(TRlBlIT ADOS) 
desta lista; analire. exame, peS'.luisa. coleta, compilaçao e fome cimento de dadose informaçoesde 
qualquer natureza. inclusive cadastro e similares No 34 

Data de Em issão: 24/01/2014 

Fatura No Valor R$ I f=orma Pgto I 
34 2.792.037.50 I A VISTA I 

mMADOR CONSTRAN S/A - CONSTRUÇÕES E COMERCIO 

ENDEREÇO AVENIDA CONSTRAN. 132 - VILA INDUSTRIAL 

MUNICiplO SANTANA DE PARNAIBA UF:SP CEP: 06516300 

END.COBRANÇA o mesmo 

CNPJ/CPF 61.156.568/0003-52 Inscr.EST./ RG: 6230Q4912119 

VALOR POR DOIS MILHCES. SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS 
EXTENSO 

DEVE A EMPRESA MANWlN SERVICOS E PARTICIPACOES L T.oA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE 
SERViÇOS. REFERENTE AOS SERViÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS: 

QlUE UNID DISCRIMINAÇÃO DOS SERViÇOS 
PREçoS (R$) 

UNITÁRIO I mTAL 

1 UM Prestação de Serv lços Conforme Contrato 2.975.000.00 I 2.975.000.00 

RETENÇÕES NA FONTE P8..0 TOMADOR (R$) 

ISS IRRF I Pis I Cofins I CSLL I INSS 

0,00 44.625.00 1 19.337.50 I 89.250.00 I 29.750.00 I 0.00 

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES 

Itau Unibanco SJ;o. 
Ag 2958 
Cc 15294-Q , 

NÃO VALE COMO RECIBO Base ISS R$ 1.1 00.750.00 VALOR TOTAL DOS SERViÇOS 

Alíquota: % 2.00 

ISS Incluso R$ 22.015.00 R$ 2.975.000,00 

Assinatura Digitai 

OS5XJNWU IAlJ5R06 MFUCEM08 MRL91YJO 

UCC4102S JOP7K2YZ ADS7C6C1 THNYK77J 

ZOU9P8K4 YJ39Q713 Q37JXLR3 83NLW4SJ 

7WQF7 J9W MBE8VW7B NTPSNVF8 8U98ZE9L 

Cotre na Unha Pontilhada ._ .. _ ............••...... _ ......•..••.. _ ................ -................ _ ........ _ ...............• -.. _ ... -... -.... -....... -... . 
Assinatura Digital NFE No 34 

Santana de Parnaiba - CCM: 72558 

OS5XJNWU IAIJ5R06 MFUCEMOB MRL9TYJO 

UCC4102S JOP7K2YZ ADS7C6C1 THNYK77J 

ZDU9PBK4 Y J390713 037JXLR3 B3NLW4SJ 

7WOFl J9W M8E8VW78 NTPSNVFB 8U9BZE9L 

RECEBI'(EMOS) DA EMPRESA MANWlN SERVICOS E PARTICIPACOES 
LTDA 

OS SERViÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 

Local/Data: _______________ _ 

Assinatura do Recebedor 
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• 
IIANfI'IN SERYlCOS E PMlTIClPACÕE6 Ll'IJA. • • 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERViÇOS 

Pelo presente instrumento particular, 

CONSTRAN S/A - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO, com sede na cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, na 

Av. Constran, 132, Vila Insdustrial, Cep 06516-300, inscrita no CNPJ/MF sob número 61.156.568/0003-52, neste ato 

representada por seu representante legal na forma de seu contrato social, doravante designada, simplesmente, 

nCONTRATANTE II
; e, 

MANWIN SERViÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., com sede na cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, na 

Estrada dos Romeiros, no. 6388 (antiga Av. Marginal, 36), Centro, CEP 06501-001, inscrita no CNPJ/MF sob número 

.04.949.979/0002-80, neste ato representada por seu representante legal na forma de seu Contrato Social doravante 

designada, simplesmente, "CONTRATADA", podendo, CONSTRAN e a Contratada, conjuntamente, serem denominadas 

de UPartes" ou isoladamente ainda, indistintamente, de "Parte". 

RESOLVEM as Partes assinar o presente Contrato de Prestação de Serviços ("Contrato") que se regerá pelos seguintes 

termos e condições: 

• 

cLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1. Objeto: Constitui objeto do presente Contrato a prestação dos seguintes serviços: 

a) Preparação e acompanhamento de Compensação de IRRF Folha e Terceiros - PIS/Cofins, e Refis IV, Credito 

Habilitado do PIS - Processo n2 97.0034204-2 - PIS Período Dez/1991 a Setembro/1995 - DL 2245/2449 . 

b) Preparação e acompanhamento de Cobrança em Duplicidade, Processo Original n2 18.186.010298/2008-66, e 

Processo Final n2 16193.720004/2012-70; 

c) Participação em reuniões referentes aos Contrato acima. 

Para operacionalização e consecução dos serviços ora contratados, deverá a CONTRATADA analisar todos os 

documentos apresentados pela CONTRATANTE, no que tange ao Aditivo citado acima. 

1.2 Entrega: Os Serviços serão considerados entregues apenas se houver atendimento integral dos critérios contidos 

neste Contrato, mediante, ainda, a manifestação expressa e por escrito da CONSTRAN nesse sentido. Observadas as 

demais disposições deste Contrato, caso a CONSTRAN verifique que os Serviços prestados não atendem a tais critérios, 

total ou parcialmente, ou apresentem vícios ou defeitos de qualquer natureza, a CONSTRAN, ao seu exclusivo critério, 

poderá exigir da Contratada (i) abatimento proporcional no preço dos Serviços; ou (ii) reparação dos Serviços para 

• sanar os vícios e defeitos e para atendimento dos critérios não observados. 
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IIANWIN SERViçoS E PARTICIPAçI}ES LTDA . 

• 1.3 Local: Os Serviços serão prestados nas dependências da Contratada no endereço acima mencionado. 

cLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

2.l. Obrigacões da Contratada: São obrigações da Contratada, observadas as demais disposições deste Contrato: 

2.l.l. Suprir, em tempo hábil, qualquer ausência de empregado alocado, de modo a preservar o padrão de 

qualidade técnica e a impedir a solução de continuidade na execução dos Serviços contratados; 

2.l.2. Refazer ou revisar, às suas custas, quaisquer dos Serviços que venham a ser considerados pela CONSTRAN 

como errados, insuficientes ou inadequados, de acordo com este Contrato e com os critérios para sua aceitação; 

• 2.l.2.1. No caso da Contratada se recusar a corrigir os defeitos, omissões ou falhas, a CONSTRAN poderá proceder, a 

seu critério, à correção dos mesmos, respondendo a Contratada pelas multas, e outras sanções decorrentes do 

inadimplemento contratual, podendo ainda a CONSTRAN se ressarcir desses custos com as garantias contratuais ou 

com os créditos de qualquer pagamento ainda devido à Contratada, com base neste ou em outro contrato, sem 

prejuízo das sanções cabíveis nos termos da Cláusula 9 abaixo; 

• 

• 

2.l.3. Observar os prazos estabelecidos para a prestação dos Serviços; 

2.2. Obrigacões da CONSTRAN: São obrigações da CONSTRAN, observadas as demais disposições deste Contrato: 

2.2.l. Assegurar o acesso de funcionários da Contratada às suas instalações, desde que estejam devidamente 

identificados e de acordo com as normas de procedimentos de segurança da CONSTRAN; 

2.2.2. Fornecer à Contratada as informações, a documentação técnica e os recursos indispensáveis à realização dos 

Serviços, exceto por aqueles pelos quais a Contratada tem exclusiva responsabilidade; 

2.2.3. Comunicar à Contratada quaisquer instruções ou procedimentos a serem adotados sobre assuntos 

relacionados a este Contrato; e 

2.2.4. Efetuar os pagamentos devidos pelos Serviços prestados, nas datas estabelecidas. 

cLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO 

3.1. Prazo contratual: Este Contrato tem prazo indeterminado, contados da assinatura do presente instrumento. 

2 
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• 
NAlfWlN SEIIYlçoS E PARTICIPAÇÕES LTDA. 

cLÁUSULA QUARTA - PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

4.1. Preco: Pela prestação dos Serviços, a CONSTRAN pagará à Contratada a titulo de honorários o valor de o valor 

de 20% sobre o valor de cada Crédito Habilitado. 

4.2. Despesas: As despesas incorridas pela Contratada limita-se ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para 

a cobertura de despesas para a realização dos Serviços. 

4.3. Reajustes: O presente Contrato será irreajustável. 

4.4. Tributos: Os tributos incidentes sobre os valores contidos neste Contrato, serão retidos pela CONSTRAN, 

quando assim a lei determinar, de acordo com o item 4.4.1 seguinte. O Preço deste Contrato já inclui todos os tributos 

• devidos pela Contratada em razão da prestação dos Serviços. 

• 

• 

4.4.1 A Contratada será sempre responsável diante da CONSTRAN, por si e por seus subcontratados, pelo pagamento 

de todos os tributos, quer sejam impostos, taxas, contribuições de qualquer natureza, emolumentos, tarifas, preços 

públicos, empréstimos compulsórios e toda e qualquer forma de cobrança que lhe seja imposta através de lei para o 

exercício de sua atividade ou em razão de sua personalidade jurídica, quer sejam presentes ou futuros, cobrados ou 

lançados contra a Contratada por qualquer autoridade governamental, federal, estadual ou municipal, em razão deste 

Contrato, de sua execução, ou incidentes sobre ele, incluindo, sem limitação: 

(i) Todos os tributos incidentes sobre renda, receita bruta, faturamento, serviços, lucros, franquia, transporte e 

propriedade; impostos alfandegários, licenças, permissões, impostos sobre circulação de mercadorias, sobre a 

prestação de serviços de qualquer natureza, sobre importação, exportação, industrialização, manufatura ou similares; 

royalties, participações, e também quaisquer multas, penalidades, juros ou outras cobranças incidentes e feitas pelo 

eventual descumprimento de obrigação principal ou acessória referente a tais tributos; 

4.4.2 A CONSTRAN terá o direito de reter na fonte quaisquer tributos incidentes sobre pagamentos devidos à 

Contratada, nos termos deste Contrato, na medida em que tal retenção seja exigida por qualquer autoridade 

governamental, sendo que tal recolhimento isentará a CONSTRAN de qualquer responsabilidade junto à Contratada. 

4.4.3 A Contratada deverá indicar na fatura a ser submetida à CONSTRAN os valores a serem recolhidos a título de 

contribuição do Instituto Nacional de Seguridade Social em decorrência da prestação dos Serviços. A Contratada 

concorda que a CONSTRAN efetuará o recolhimento com base nas informações fornecidas pela Contratada nas faturas 

e que a CONSTRAN não será responsável por quaisquer responsabilidades decorrentes desta informação, incluindo nos 

casos em que a Contratada não indique a necessidade do referido recolhimento. A Contratada declara que será a única 

responsável nos casos em considere como não aplicável ou não devido o recolhimento da contribuição ao INSS, 
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• 

• 

HANJI'llf SIJ"IlYIÇOS li PARTICIPA.ÇÕES LTDA • 

devendo a ausência desta informação na fatura ser considerada como uma escolha da Contratada pela inaplicabilidade 

do recolhimento de tal contribuição sobre o referido Serviço. 

4.5 Pagamentos: Os pagamentos a serem realizados pela CONSTRAN à Contratada por força do presente Contrato 

deverão ser efetuados, mas sendo observadas as seguintes condições: (i) o pagamento somente será devido se a 

Contratada tiver cumprido todas as suas obrigações contratuais, inclusive, sem limitação, a prestação dos Serviços a 

contento, observando os critérios para o aceite parcial (se os Serviços forem prestados em etapas) ou integral pela 

CONSTRAN; (ii) a CONSTRAN poderá reter quaisquer pagamentos, no todo ou em parte, caso a Contratada esteja 

inadimplente - neste ou qualquer outro contrato em que sejam Partes a CONSTRAN e a Contratada; (iii) a Contratada 

deverá emitir as faturas/Notas Fiscais em conformidade com a legislação em vigor. Sua entrega será considerada feita 

mediante protocolo da CONSTRAN; (iv) Não aplicável; (v) no caso de dados incoerentes, erros, falhas ou divergências 

nas faturas, a data de seu pagamento será alterada para o primeiro dia útil após cinco dias da reapresentação, pela 

Contratada, das notas fiscais e faturas devidamente retificadas, as quais não estarão atualizadas monetariamente ou 

sujeitas a quaisquer acréscimos. A aceitação pela CONSTRAN de faturas que não estejam acompanhadas da 

documentação mencionada nesta Cláusula não desobrigará a Contratada de suas responsabilidades fiscais ou 

trabalhistas nem transferirá tal responsabilidade para a CONSTRAN. 

4.6. Caso a CONSTRAN constate quaisquer irregularidades em faturas já pagas, esta efetuará a glosa e optará ao seu 

exclusivo critério, entre: (i) desconto do valor discrepante no próximo pagamento; Ou (ii) notificar a Contratada para 

recolhimento no prazo máximo de dez dias corridos, contados da data do recebimento da notificação. Em qualquer 

hipótese, caso o Preço não seja estabelecido em moeda estrangeira (ou variável de acordo com moeda estrangeira), o 

valor será atualizado pelo IGP-M/FGV. Caso tal índice venha a ser extinto, o índice a ser utilizado em seu lugar será o 

IPCA, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e, caso este último índice também venha a ser 

extinto, as Partes negociarão a aplicação de um novo índice, que deverá ser o mais próximo possível do índice 

• anteriormente utilizado em sua forma de cálculo. 

• 

cLÁUSULA QUINTA - CONFIDENCIALlDADE 

5.1 Sigilo: À Contratada é vedado, sob as penas da lei, prestar informações a terceiros sobre a natureza, conteúdo 

ou andamento dos serviços objeto deste Contrato, bem como divulgar, através de qualquer meio de comunicação, 

dados e informes relativos aos serviços executados ou sobre informações ou documentos fornecidos pela CONSTRAN 

em razão dos Serviços, salvo por expressa autorização escrita da CONSTRAN. 

5.2 Definicão de Informacão Confidencial: Informação Confidencial significa, para todos os fins deste Contrato, toda 

comunicação escrita ou eletronicamente gravada, ou oral, que venha a ser reduzida a termo ou transcrita de qualquer 

forma, e que seja fornecida para a Contratada ou seus Prepostos, pela CON5TRAN e que tenha relação, ou seja 

revelada em conexão, ou com a atividade de cada uma das Partes ou com o objeto deste Acordo, e que seja 
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• 

IlAlfJYllf SEBJIlçoS E PilBTICIPilçólJS LTDiI. 

confidencial, patenteada e de qualquer forma não disponível ao público em geral. Não obstante o precedente, as 

seguintes informações não constituirão Informação Confidencial para os fins deste Acordo: 

a) informações que são ou venham a ser de conhecimento geral do público de outra forma que não pela revelação da 

CON5TRAN; 

b) informações que já estivessem em poder da Contratada, em bases de não confidencialidade, antes de serem 

fornecidas pela CON5TRAN à Contratada; ou 

c) informações que venham a estar disponíveis para a Contratada ou seus Prepostos, de forma não confidencial, vindas 

de outra fonte que não a CON5TRAN e caso não seja do conhecimento, à época, por parte da Contratada, que esta 

outra fonte estivesse proibida de transmitir de qualquer forma a informação para ela ou para seus Prepostos. 

5.2.1 Definicão de Pessoa: O termo "Pessoa" significa, para os fins desta Cláusula, de forma ampla, toda pessoa 

jurídica, de direito público ou privado, inclusive entidades governamentais, corporações, sociedades comerciais, 

companhias, outras sociedades, assim como pessoas físicas. 

5.2.2 Definição de Preposto: O termo Itpreposto" significa, para os fins desta Cláusula e quando usado em referência 

a uma das Partes, apenas seus Diretores, Membros de Conselho de Administração e Fiscal, empregados, consultores, 

contratados, mandatários e Afiliadas, se houver, que tenham que conhecer a Informação Confidencial para o Uso 

Permitido. 

5.2.3 Definicão de Afiliada: Para os fins desta Cláusula, a expressão "Afiliada" significa uma companhia, sociedade ou 

outra forma de organização empresarial que controla ou é controlada por uma das Partes, ou que é controlada por 

uma entidade que controla uma das Partes. "Controle", de acordo com esta Cláusula, significa a propriedade direta ou 

• indireta de mais de 50% (cinqüenta por cento) dos direitos de voto numa sociedade, companhia ou outra forma de 

organização empresarial, ou o direito de administrar ou dirigir esta entidade, por direito de propriedade ou por direito 

de voto, através de acordo de acionistas, quotistas ou de administração, ou de qualquer outra forma permitida na 

legislação brasileira. 

• 

5.3 Não-fornecimento de Informa cão Confidencial: Da data de assinatura deste Acordo, até 03 (três) anos após o seu 

término ou rescisão, se prazo maior não for previsto em lei ou regulação, cada uma das Partes concorda que todas as 

informações definidas como Informação Confidencial pelas Partes: (i) podem ser revistas ou usadas pela Contratada ou 

seus Prepostos apenas para o cumprimento deste Contrato e dos outros contratos que deste compromisso decorram, 

e para nenhum outro propósito; (ii) serão fornecidas pela Contratada apenas para seus próprios Prepostos, 

conselheiros, consultores, agentes e representantes, na medida do necessário e desde que estes concordem com as 

obrigações contidas neste Contrato; e (iii) serão mantidas em sigilo pela Contratada e não serão comunicadas, ou de 

nenhuma outra forma reveladas para qualquer pessoa não autorizada pela outra Parte a receber tal informação, com 
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exceção daquelas exigidas pela legislação brasileira, assegurando, neste caso que todas as medidas razoáveis serão 

tomadas para assegurar que nenhuma Informação Confidencial seja vista, ou revelada a qualquer pessoa não

autorizada pela Parte Protegida. 

5.4 Autorizações - Caso a CONSTRAN, a seu livre e exclusivo critério, autorize a revelação da Informação Confidencial 

para terceiros, deverão ser celebrados, sempre, previamente com eles, acordos de confidencialidade semelhantes, 

onde estes se obrigarão a não fornecer a Informação Confidencial, mantendo-a em sigilo nos termos desta Cláusula. 

5.4.1 Se a Contratada for requisitada ou obrigada a fornecer informação que tenha sido transmitida pela 

CONSTRAN, nos termos da Cláusula S.3 (iii) acima, através de requerimento legal ou judicial ou por ordem 

governamental, deverá a mesma, antes de fornecer tal informação, notificar à CONSTRAN no prazo de 3 (três) dias 

úteis, a fim de que esta ou suas Afiliadas possam utilizar-se de todos os meios disponíveis, a seu único critério, para 

• anular tal requerimento ou ordem, ou envidar esforços para que tal informação seja mantida confidencial. 

cLÁUSULA SEXTA - PROPRIEDADE INTELECTUAL 

6.1. Propriedade intelectual da CONSTRAN: Para a prestação dos Serviços, poderá ser eventualmente conveniente 

a utilização, pela Contratada, de Propriedade Intelectual da CONSTRAN. A CONSTRAN poderá autorizar a Contratada a 

utilizar sua Propriedade Intelectual, desde que observadas as condições abaixo: 

6.1.1. O termo "Propriedade Intelectual" significa toda a propriedade intelectual e industrial da CONSTRAN ou das 

empresas afiliadas e que compõem o grupo econômico da CONSTRAN; 

6.1.2. A CONSTRAN reserva-se o direito de, a seu exclusivo critério, dar ou não autorização à Contratada para que 

• use alguma Propriedade Intelectual da CONSTRAN. Para que a autorização seja válida (i) ela deve ser feita por escrito; 

(ii) firmada por representante legal da Contratada, em instrumento que deve conter uma descrição razoável da 

Propriedade Intelectual objeto da autorização, limites da autorização e demais condições reputadas relevantes pela 

CONSTRAN; e (iii) ser necessariamente utilizada somente para os objetivos delineados no presente Contrato durante o 

prazo de vigência do mesmo; 

• 

6.1.3. A Contratada compromete-se a não praticar e impedir que sejam praticados quaisquer atos ou omissões que 

prejudiquem, ou possam vir a prejudicar, a imagem da CONSTRAN e sua Propriedade Intelectual; 

6.1.4. A Contratada reconhece os direitos da CONSTRAN sobre a Propriedade Intelectual, especialmente os direitos 

de titularidade e uso. Não poderá a Contratada alegar, portanto, durante a vigência desse Contrato, ou mesmo depois 

de seu término, que em decorrência da autorização de uso da Propriedade Intelectual que lhe venha a ser concedida, 
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tenha a Contratada adquirido qualquer direito em relação à Propriedade Intelectual da CONSTRAN, além daquele de 

usá-Ia em caráter provisório, nos termos deste Contrato e do termo de autorização; 

6.1.5. É vedado à Contratada, suas coligadas e controladas, assim como afiliadas sob controle comum, utilizar 

qualquer Propriedade Intelectual da CONSTRAN, relacionando ou associando de qualquer forma às respectivas razões 

sociais ou nomes de fantasiai 

6.1.6. Se da execução dos Serviços resultarem inventos, aperfeiçoamentos, inovações ou qualquer tipo de 

propriedade intelectual, estes pertencerão à CONSTRAN, obrigando-se a Contratada, desde já, a fornecer todos os 

subsídios necessários para que a CONSTRAN providencie toda a documentação, realize todos os registros e tome todas 

as demais providências para proteger seus direitos, inclusive, porém sem limitação. o depósito no Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial -INPI. 

6.2. Propriedade intelectual de terceiros: 

6.2.1. A Contratada deverá informar à CONSTRAN, com antecedência razoável, a existência de direitos protegidos 

pela legislação de propriedade intelectual e industrial sobre materiais, máquinas, equipamentos, dispositivos, 

processos, desenhos, modelos, marcas e quaisquer outros bens tangíveis ou intangíveis que pretenda utilizar na 

prestação dos Serviços e obter prévia autorização dos detentores de tais direitos para referida utilização; e 

6.2.2. A Contratada será sempre, perante terceiros, a única responsável pela infração de direito de uso de materiais 

ou processos de fabricação e execução protegidos por marcas e patentes, respondendo diretamente por quaisquer 

indenizações. taxas ou comissões que forem devidas, bem como por quaisquer reclamações resultantes do mau uso 

que deles fizer na execução deste Contrato . 

cLÁUSULA SÉTIMA - DECLARAÇÕES E GARANTIAS DAS PARTES 

7.1. As Partes neste ato declaram mutuamente que: 

7.1.1. Representação: O signatário do presente Contrato é seu legítimo representante legal, ou procurador investido 

com todos os poderes necessários e suficientes, possuindo todas as autorizações necessárias para a assinatura deste 

instrumento; 

7.1.2. Práticas Negociais: Cumprirão com todas as leis, regulamentos e regras aplicáveis à execução das obrigações 

ora assumidas pelo presente Contrato, e neste sentido não deverão, direta ou indiretamente ofereçer, pagar, prometer 

pagar ou autorizar o pagamento de qualquer quantia, ou oferecer, dar, prometer dar ou autorizar dar qualquer valor 

para qualquer dirigente ou qualquer empregado de qualquer órgão governamental ou qualquer departamento, 
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agência, órgãos ou companhias subsidiárias integrais destas, qualquer partido político, empregado ou dirigente ou 

qualquer candidato a cargo político ou qualquer subdivisão política, ou qualquer pessoa, enquanto sabendo ou tendo 

razões para saber que toda ou uma parte de tal quantia ou coisa ou valor será oferecida, dada ou prometida, direta ou 

indiretamente para dirigentes governamentais com o objetivo de (i) influenciar qualquer ato ou decisão de tal dirigente 

governamental, inclusive uma decisão de faltar com o cumprimento de suas funções oficiais; ou (ii) induzir tal dirigente 

a fazer ou deixar de fazer qualquer ato com violação de seus deveres legais; Ou (iii) induzir tal dirigente governamental 

a usar sua influência com o governo ou órgãos auxiliares deste, com o objetivo de dar assistência a qualquer das Partes 

na obtenção ou reserva de negócios com ou direcionando negócios para qualquer pessoa; 

7.1.3. Notificarão uma a outra Parte, imediatamente, acerca de qualquer solicitação, demanda ou outro 

requerimento de qualquer coisa de valor, por ou em representação de qualquer dirigente governamental, partido 

político, dirigente de partido político, ou qualquer candidato a cargo político relacionado ao objeto deste Contrato; e 

7.1.4. Não obstante quaisquer disposições deste Contrato em contrário, indenizarão, defenderão e manterão 

incólume a parte adimplente, assim como sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum, e 

seus respectivos diretores, gerentes, empregados e representantes, contra qualquer ação, perda, prejuízo, 

responsabilidade, despesas ou custos, sejam de que natureza forem, incluindo honorários advocatícios em bases 

razoáveis, taxas e custos oriundos ou relacionados à falha da Contratada no cumprimento das disposições ora 

estabelecidas. 

7.1.5 As obrigações de cada Parte, pactuadas nos itens 7.1.2, 7.1.3 e 7.1.4. acima, permanecerão em vigor ainda que 

findo o presente Contrato. 

7.1.6. A Contratada declara neste ato que irá abster-se de utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execução 

• deste instrumento, mão-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIII do ar\. 7º da Constituição da República, bem 

como exigir que a referida medida seja adotada nos contratos firmados com os fornecedores de seus insumos e/ou 

prestadores de serviços, sob pena de rescisão do Contrato. Declara também que cumprirá e fará cumprir por seus 

subcontratados toda a legislação trabalhista em vigor no País. 

• 

cLÁUSULA OITAVA - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

8.1. Responsabilidade geral da Contratada: Na prestação dos Serviços a Contratada empregará máximo zelo, 

responsabilizando-se integralmente por si, seus empregados, prepostos e subcontratados perante a CONSTRAN e a 

terceiros afetados pelas perdas e danos a que der ensejo, seja por ação ou omissão. A Contratada deverá garantir a 

qualidade de todos os Serviços executados e materiais aplicados. A Contratada, igualmente, responsabilizar-se-á pela 

inobservância ou infração de dispositivos legais vigentes na execução dos Serviços. A Contratada defenderá e 

indenizará integralmente a CONSTRAN em relação a quaisquer ações, processos, reclamações, arbitragens, inquéritos, 
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investigações de qualquer natureza ou qualquer outro procedimento iniciado contra a CONSTRAN com base em 

inadimplemento (mesmo que parcial) de qualquer das obrigações da Contratada. 

8.2. Responsabilidade por inadimplemento: A Contratada será responsável por si, seus empregados, prepostos e 

subcontratados, por todas as perdas e danos resultantes de seu inadimplemento, inclusive e sem limitação, no caso de 

rescisão deste Contrato por quaisquer dos motivos aqui relacionados. 

8.3. Responsabilidade trabalhista e previdenciária: 

8.3.1. O presente Contrato não constitui nenhum vínculo de emprego entre as Partes, nem entre os seus 

representantes, empregados, contratados e subcontratados. 

8.3.2. As Partes permanecerão e se reconhecem, desde já, independentes, e, por força deste Contrato, não ficará, de 

• forma alguma, estabelecido ou criado vínculo empregatício, ou de responsabilidade, da CONSTRAN com relação ao 

pessoal que a Contratada utilizar, direta ou indiretamente, para a prestação dos Serviços ora contratados, correndo por 

conta exclusiva da Contratada todas as despesas com esse pessoal, sejam ou não empregados seus, inclusive pelos 

encargos decorrentes da legislação vigente, seja trabalhista ou previdenciários, ou quaisquer outros, além de quaisquer 

obrigações não pecuniárias decorrentes da legislação trabalhista e previdenciária em vigor, particularmente, porém 

não somente, contribuições ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS ou Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço - FGTS. 

8.3.3. A Contratada deverá manter a CONSTRAN livre de qualquer reclamação em relação aos Serviços ou a este 

Contrato apresentada por seus empregados ou subcontratados. A Contratada, neste ato, responsabiliza-se por 

quaisquer reclamações trabalhistas ou qualquer outro ato de natureza administrativa ou judicial, inclusive aqueles 

decorrentes de acidente de trabalho que venham ou possam vir a ser ajuizadas por seus empregados ou por terceiros 

• que tenham sido destacados pela Contratada para a execução dos Serviços, contra a CONSTRAN, respondendo 

integralmente pelo pagamento de eventuais condenações, indenizações, multas, honorários advocatícios, custas 

processuais e demais encargos que possa haver, podendo a declaração aqui ser utilizada para fins de denunciação em 

qualquer ação trabalhista que exista ou venha a existir pelos mesmos, aplicando-se ao presente Contrato o disposto no 

artigo 70, inciso 111, do Código de Processo Civil Brasileiro. 

• 

8.3.4. A Contratada deverá pagar pontualmente os salários de seus empregados bem como todos os encargos 

sociais, trabalhistas e previdenciários incidentes ou que venham a incidir direta ou indiretamente sobre o custo de 

mão-de-obra, seguro de acidentes do trabalho, assim como todos os tributos e contribuições que incidam sobre os 

custos dos Serviços objeto deste Contrato, comprovando perante a CONSTRAN, sempre que por esta solicitado, o 

cumprimento de tais obrigações. 
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8.3.4.1 Fica expressamente pactuado que, se porventura a CONSTRAN for autuada, notificada, intimada ou condenada, 

em razão do não cumprimento em época própria, de qualquer obrigação atribuível à CONTRATADA, decorrente deste 

Contrato, seja de natureza fiscal, trabalhista, previdenciária, ou de qualquer outra espécie, assistir-Ihe-á o direito de 

reter os pagamentos devidos, com base neste ou em outro Contrato até que a CONTRATADA satisfaça a respectiva 

obrigação, liberando desta forma a CONSTRAN da autuação, notificação, intimação ou condenação que possa ter 

sofrido. 

8.3.4.2. Caso a CONSTRAN já tenha efetuado todos os pagamentos devidos à CONTRATADA, ou no caso deste Contrato 

já ter sido encerrado, não havendo possibilidade de compensação satisfatória com base em outro Contrato, assistirá a 

CONSTRAN o direito de cobrar judicialmente tais obrigações da CONTRATADA, servindo, para tanto, o presente 

Contrato como título executivo extrajudicial na forma da legislação processual civil em vigor. 

8.3.4.3. Caso seja proposta Reclamação Trabalhista em face da Contratada e a CONSTRAN venha a ser citada para 

integrar O pólo passivo da lide fica a CONSTRAN expressamente autorizada a: (i) reter da Contratada, com base neste 

elou em outro Contrato em vigor, importância tão próxima quanto possível, do valor das parcelas pleiteadas, no 

primeiro faturamento, caso a autoridade judiciária não a exclua do processo; ou (ii) ressarcir-se, nas mesmas 

condições, independentemente do resultado da ação, dos valores despendidos pela CONSTRAN, seja com a 

contratação de advogados, disposição de prepostos, ou com o pagamento de despesas judiciais. Na hipótese de os 

advogados serem funcionários da CONSTRAN deverá se considerar as horas trabalhadas no caso e a tabela de 

honorários da Ordem dos Advogados do Brasil- OAB. 

8.3.S. A Contratada se obriga a apresentar à CONSTRAN, quando solicitadas, as Guias de Recolhimento das 

contribuições devidamente quitadas relativas ao período de vigência deste Contrato ao Instituto Nacional de 

Seguridade Social - INSS, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS e ao Programa de Integração Social - PIS 

• referentes aos empregados que executarem os Serviços ora contratados. A não apresentação desses documentos elou 

o não cumprimento dessas obrigações pela Contratada, implicará automaticamente em autorização expressa para que 

a CONSTRAN retenha quaisquer pagamentos devidos até o efetivo cumprimento desta obrigação contratual, não 

constituindo tal retenção motivo ou pretexto para cobrança, por parte da Contratada, dos acréscimos previstos em 

virtude de mora. 

• 

8.4. Subcontratacão: A Contratada deverá ter autorização prévia, expressa e por escrito da CONSTRAN para 

qualquer tipo de subcontratação que tenha a intenção de realizar para prestação de qualquer parte dos Serviços. A 

subcontratação não provocará qualquer aumento no Preço. A autorização para a subcontratação não exime a 

Contratada da responsabilidade total pelo cumprimento de todos os termos e condições deste Contrato. Portanto, a 

Contratada fica, perante a CONSTRAN, sob todas as hipóteses, responsável pelo controle de qualidade, vistoria e 

aceitação dos serviços prestados pelos sUbcontratados, e será responsável também por todas as perdas e danos 

causados pelos mesmos. Todos os pagamentos eventualmente devidos aos subcontratados serão de exclusiva e 
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integral responsabilidade da Contratada, que deverá indenizar a CONSTRAN por qualquer demanda eventualmente 

realizada pelos subcontratados contra a CONSTRAN nesse sentido. As demais disposições referentes aos empregados 

da Contratada aplicar-se-ão, mutatis mutandi, aos subcontratados. 

8.5. Substituicão de empregados / subcontratados: A CONSTRAN reserva-se o direito de solicitar a substituição de 

quaisquer dos empregados / subcontratados que a Contratada disponibilizar para execução dos Serviços ora 

contratados, mediante notificação por escrito à Contratada. A Contratada deve realizar a substituição em, no máximo, 

48 (quarenta e oito) horas da solicitação da CONSTRAN para tanto, e sem prejuízo à consecução dos Serviços ora 

contratados e sem cobrança de qualquer montante adicional. Todos os Serviços deverão ser executados por pessoal 

especializado, sob a supervisão e coordenação da Contratada. 

8.6. Responsabilidade por fornecimento de materiais: Caso, na prestação dos Serviços, a Contratada também 

forneça materiais e, na hipótese de a CONSTRAN fornecê-los, responde a Contratada por culpa ou dolo quanto aos 

danos causados aos mesmos. O material danificado deverá ser reposto imediatamente pela Contratada e, se houver 

mora nessa reposição a CONSTRAN poderá, a seu exclusivo critério, adquirir tais materiais e descontar o respectivo 

valor de quaisquer créditos detidos pela Contratada contra a CONSTRAN. A aquisição de materiais pela CONSTRAN, sob 

tais circunstâncias, não exime a Contratada dos riscos referentes aos mesmos. 

8.6.1. No caso de os Serviços constituírem realização de obra referente a edifícios ou outras construções de maior 

porte, a Contratada responderá pela solidez e segurança do trabalho, nos termos do art. 618 do Código Civil. 

8.7. Responsabilidade tributária: A Contratada será responsável por cumprir toda a legislação tributária a ela 

aplicável e recolher todos os tributos devidos e a cumprir todas as obrigações principais e acessórias referentes aos 

mesmos. No descumprimento de qualquer das obrigações aqui descritas a CONSTRAN terá o direito de reter todos e 

• quaisquer créditos que tenha contra a Contratada, seja neste Contrato ou qualquer outro assinado entre as Partes, 

para fazer frente à respectiva contingência e a Contratada, nesses casos, não terá direito a qualquer remuneração ou 

atualização monetária sobre o valor retido, no caso de eventuais devoluções. 

• 

8.8. Responsabilidade Ambiental: A Contratada deverá atuar de forma a que suas ações, direta ou indiretamente 

relacionadas ao objeto contratado, provoquem o menor impacto ambiental; 

8.9. Garantia: A Contratada garantirá os Serviços prestados pelo prazo de 90 dias após terminado ou rescindido o 

presente Contrato, responsabilizando-se pela correção de quaisquer vícios ou não-conformidades durante tal prazo. 

Eventuais reparos deverão ser realizados pela Contratada sem qualquer tipo de cobrança adicional. 
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• cLÁUSULA NONA - PENALIDADES 

9.1 Penalidades aplicáveis à Contratada: Sem prejuízo das demais disposições deste Contrato e da 

responsabilização por perdas e danos, as penalidades aplicáveis à Contratada são as seguintes (no caso de duplicidade 

de penalidades para um mesmo evento, prevalece a mais específica): 

9.1.1. Por inadimplemento sanado: 25% do valor do pagamento relativo à parcela do Preço correspondente àquela 

parte inadimplida dos Serviços; 

9.1.2. Por inadimplemento não sanado: 100% do valor do pagamento relativo à parcela do Preço correspondente 

àquela parte inadimplida dos Serviços; 

• 9.1.3. Por descumprimento de qualquer obrigação acessória, particularmente aquelas previstas na Cláusula 8: 100% 

• 

• 

do Preço referente ao mês em que tal descumprimento ocorreu. 

9.2. Penalidades aplicáveis à CONSTRAN: Sem prejuízo das demais disposições deste Contrato, fica caracterizada a 

mora da CONSTRAN quando a mesma deixar de liquidar qualquer dos pagamentos até a data de seu vencimento. 

9.2.1. 

(i) 

(ii) 

9.3. 

No caso de mora, incidirão sobre a parcela em atraso, além da atualização monetária, os seguintes acréscimos: 

multa de 2% (dois por cento); e 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die. 

Descontos: Todas as penalidades aplicáveis à Contratada são passíveis de desconto de parcelas do Preço e/ou 

de pagamentos devidos pela CONSTRAN à Contratada por força de eventuais outros contratos que celebraram. 

9.4. Atualização monetária: Todos os valores das penalidades aqui mencionados serão atualizados 

monetariamente pelo IGP-M/FGV desde a data do evento que deu origem à aplicação da penalidade até o dia do seu 

pagamento, exceto no çaso do Preço estabelecido em moeda estrangeira (ou variável de acordo com moeda 

estrangeira) em que não haverá qualquer atualização monetária. Caso o índice IGP-M/FGV venha a ser extinto, o índice 

a ser utilizado em seu lugar será o IPCA, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e, caso este 

último índice também venha a ser extinto, as Partes negociarão a aplicação de um novo índice, que deverá ser o mais 

próximo possível do índice anteriormente utilizado em sua forma de cálculo. 

9.5. Perdas e danos; execução específica: As penalidades acima descritas não limitarão o direito das Partes a serem 

indenizadas por quaisquer perdas e danos sofridos e não limitarão, tampouco, o direito das Partes de buscarem 

judicialmente a execução específica das obrigações aqui contraídas, uma em relação à outra. 
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IlAlf",llf SEBYlÇOS E PAllTICIPAçI}ES LTDA .. 

• cLAUSULA DÉCIMA - RESCISÃO 

• 

10.1. Rescisão pela CONSTRAN: a CONSTRAN poderá rescindir o presente Contrato, mediante notificação prévia, nas 

seguintes hipóteses: (i) a Contratada deixar de cumprir qualquer de suas obrigações contratuais após ter sido 

notificada do fato e não ter sanado integralmente seu inadimplemento no prazo de 10 (dez) dias da data de 

recebimento de tal notificação; (ii) a Contratada torne-se ou esteja na iminência de tornar-se insolvente, entre ou 

esteja na iminência de entrar em qualquer tipo de reestruturação da dívida com credores, liquidação extrajudicial, 

requeira ou tenha decretada ou esteja na iminência de requerer ou ter decretada sua falência ou inicie ou esteja na 

iminência de iniciar qualquer tipo de recuperação judicial ou extrajudicial; (iii) serem iniciadas quaisquer medidas pelas 

autoridades competentes que impossibilitem a continuação da prestação dos Serviços em decorrência de violação, 

pela Contratada, de dispositivos legais vigentes; (iv) a Contratada passar por qualquer reestruturação societária, 

inclusive, sem limitação, mudança de seu controle; ou (v) ocorrer majoração relevante dos tributos aplicáveis ao 

Contrato. 

10.1.1. O presente Contrato poderá ainda ser rescindido a qualquer tempo pela CONSTRAN, mediante simples aviso, 

por escrito, com antecedência minima de 30 (trinta) dias, sem que possa ser imputado qualquer ônus à mesma. 

10.1.2. Durante o período entre a data do recebimento da notificação de rescisão pela Contratada e a data efetiva da 

rescisão, a Contratada preparará e apresentará à CONSTRAN um relatório completo dos Serviços executados até a data 

da rescisão e entregará à CONSTRAN os documentos de propriedade da CONSTRAN que estiverem na posse da 

Contratada. 

10.2. Rescisão pela Contratada: a Contratada poderá rescindir o presente Contrato mediante notificação com 

antecedência mínima de trinta dias, nas seguintes hipóteses: (i) a CONSTRAN deixar de cumprir qualquer de suas 

• obrigações contratuais após ter sido notificada do fato e não ter sanado integralmente seu inadimplemento no prazo 

de dez dias da data de recebimento de tal notificação; ou (ii) a CONSTRAN venha a tornar-se ou esteja na iminência de 

vir a tornar-se insolvente, ou ainda entre ou esteja na iminência de entrar em qualquer tipo de reestruturação da 

dívida com credores, liquidação extrajudicial, venha a requerer ou tenha decretada ou esteja na iminência de requerer 

ou ter decretada sua falência ou inicie ou esteja na iminência de iniciar qualquer tipo de recuperação judicial ou 

extrajudicial. 

• 

10.3. Conseqüências da rescisão: Ressalvado o disposto na subetáusula 10.1.1. supra e não obstante as demais 

penalidades previstas neste instrumento, ocorrendo a rescisão do Contrato nos casos previstos nesta Cláusula, a Parte 

que tiver dado causa ficará sujeita ao pagamento de uma multa equivalente a SO% (cinqüenta por cento) do valor total 

referente às parcelas vincendas devidas em razão dos Serviços . 
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• 
MAlfJflN SIJRfTlÇOS E PARTICIPAçõES LTIJA. 

10.3.1. Em função da rescisão deste Contrato por qualquer motivo, a Contratada devolverá todas as Informações 

Confidenciais da CONSTRAN. As disposições que por sua natureza devam continuar em vigor após a rescisão do 

presente Contrato continuarão em vigor, particularmente aquelas concernentes à Informações Confidenciais previstas 

na Cláusula Quinta. 

10.4. Transicão: No caso de rescisão deste Contrato por qualquer motivo, a Contratada cooperará com a CONSTRAN 

e empregará seus melhores esforços no sentido de realizar a transferência dos Serviços e dos produtos derivados para 

quem a CONSTRAN venha a contratar a fim de dar continuidade aos serviços. Tal cooperação será realizada sem 

quaisquer acréscimos ao Preço, desde que seja feita em critérios economicamente razoáveis, podendo as despesas 

virem a ser reembolsadas, desde que observadas as condições para tanto contidas neste Contrato e a concordância 

expressa e por escrito da CONSTRAN. 

• cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR 

• 

• 

11.1. Caracteriza-se como caso fortuito ou força maior a disposição relativa a força maior contida no artigo 393 e 

seu parágrafo único, do Código Civil Brasileiro ("Força Maior"). 

11.2. Caso uma das Partes não possa cumprir qualquer de suas obrigações por motivo de Força Maior, o Contrato 

permanecerá em vigor, devendo a obrigação afetada ficar suspensa pelo tempo de duração do evento que ocasionou 

tal suspensão. 

11.3. A Parte afetada pela ocorrência de um evento de Força Maior deverá comunicar o fato à outra Parte, num 

prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas contado da data do evento, mediante notificação por escrito contendo 

descrição pormenorizada do referido evento de Força Maior, indicação da parcela da obrigação que ficará afetada pelo 

evento e a indicação do período estimado de duração do impedimento alegado. 

11.4. A suspensão das obrigações em decorrência de Força Maior não terá o efeito de eximir a Parte afetada das 

obrigações relativas ao período anterior à ocorrência de evento de Força Maior. A Parte afetada pelo evento de Força 

Maior deverá tomar e demonstrar que tomou todas as medidas e esforços comercialmente razoáveis para remover os 

efeitos dele decorrentes e impeditivos do cumprimento de suas obrigações ou para mitigar a extensão desses efeitos. 

11.5. Cessado o evento de Força Maior, a Parte que o tiver invocado deverá comunicar o fato de imediato à outra 

Parte, mediante notificação por escrito, ficando a Parte até então impedida de cumprir as suas obrigações obrigada a 

retomar imediatamente o cumprimento das mesmas, na forma prevista neste Contrato. 
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• 

• 

lIillfJI'lN SERViçoS E PiIIlTICIPilç(JJJS LTDiI • 

11.6. A alegação indevida, por qualquer das Partes, da ocorrência de caso fortuito ou Força Maior com vistas ao não 

cumprimento de uma obrigação nos termos deste Contrato, dará direito à outra Parte de promover a rescisão deste 

Contrato, arcando a Parte que der causa à rescisão com as penalidades previstas na Cláusula Décima. 

11,7. As Partes reconhecem e aceitam que este Contrato poderá ser rescindido, por prévia notificação escrita 

enviada por uma Parte à outra, na hipótese de uma Parte deixar de cumprir com suas obrigações contratuais por um 

período maior do que 60 (sessenta) dias consecutivos devido a um evento de Força Maior, sem que caiba qualquer 

indenização às Partes. 

cLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DISPOSiÇÕES FINAIS 

12.1. Modificacão: Qualquer alteração a este Contrato somente será válida se aceita por ambas as Partes mediante 

Termo Aditivo. 

12.2. Autonomia das Partes: Este Contrato não implica intermediação de negócios, nem cria parceria, sociedade, 

associação ou consórcio entre as Partes, ficando esclarecido que os Serviços ora contratados são prestados de forma 

eventual, em caráter de total autonomia e independência, sem qualquer obrigação de exclusividade, podendo a 

CONSTRAN contratar serviços da mesma natureza com outras empresas de sua escolha. 

12.3. Acordo integral: Este Contrato constitui a declaração integral e completa de todas as condições e declarações 

do Contrato celebrado entre a CONSTRAN e a Contratada com relação a seu objeto, e substitui todos os documentos 

ou entendimentos anteriores, sejam verbais ou escritos. 

12.4. Título executivo extrajudicial: O presente Contrato representa um título executivo extrajudicial para as 

finalidades do Código de Processo Civil brasileiro. 

12.5. Renúncia: novação: A tolerância ou não exercício, por qualquer das Partesl de quaisquer direitos a ela 

assegurados neste Contrato ou na lei em gerall não implicará novação ou renúncia a qualquer desses direitosl podendo 

tal Parte exercê-los a qualquer tempo. 

12.6. Cessão: A Contratada não poderá ceder, no todo ou em parte, seus direitos e obrigações oriundos deste 

Contrato sem a expressa e prévia anuência da CONSTRAN, por escrito. 

12.7. Sucessores; cessionários: O presente Contrato obriga as Partesl seus legítimos sucessores e seus cessionários 

autorizados. 

12.8. Foro: As Partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes do presente Contrato e sua execução. 
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IUNJl'IN SllBJíIÇOS E PABTICIPAç/JES LTlJA. 

• 

• 

• 

• 

E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e para 

um só efeito, na presença das testemunhas abaixo identificadas: 

CONSTRAN ENGENHARIA S/A. 

Testemunhas: 

Nome 

CPF: 

RG: 

16 

São Paulo, 01 de abril de 2013. 

MANWIN SERViÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. 

Nome: 

CPF: 

RG: 
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Nota Fiscal Eletrônica de Serviços __________________ ... Página I de I 

i!li'iIl • PREFEITURA DE 
SA'NTANADE PARNAíBA 

~.;-ü;,h..io - ~ _c' ~ 

MANWlN SERVICOS E PARTICIPACOES L TDA 
EST DOS ROMEIROS, 6388· ANTIGA AV. MARGINAL 36 
CENTRO - Santana de Pamaiba I SP 06501-001 
Fone: (11) 55381039 ema i!: ecameiro@hedgeconsultoria.com.br 

CNPJ: 04.949.979/0002-80 CCM: 72558 

NOTA FISCAL 
ELETRÔNICA 
DE SERViÇOS 

Código de Serviço: 143 - assessoria e consultoria de qualquer natureza, nao contida em outros itens desta NF-e 
(TRIBUTADOS) lista: analise, exame, pesquisa, coleta, compilaçao e fornecimento de dados e informaçoes de qualquer 

natureza, inclusive cadastro e similares No 1 

Data de Emissão: 09/0412013 

Fatura No I Valor R$ I Forma Pgto I 
1 I 1.556.901.11 I AVISTA I 

TOMADOR CONSTRAN S/A - CONSTRUÇÕES E COMERCIO 

ENDEREÇO AVENIDA CONSTRAN, 132· VILA INDUSTRIAL 

MUNlclPIO SANTANA DE PARNAIBA UF:SP CEP: 06516300 
END.COBRANÇA o mesmo 

CNPJ/CPF 61.156.568/0003-52 Inscr.EST.1 RG: 623004912119 

VALOR POR I HUM MILHÃO, QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL E NOVECENTOS E UM REAIS E ONZE CENTAVOS 
EXTENSO 

DEVE A EMPRESA MANWlN SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE 
SERViÇOS, REFERENTE AOS SERViÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS. 

aTDE UNIO DISCRIMINAÇÃO DOS SERViÇOS 
PREÇOS (R$) 

UNITÁRIO I TOTAL 

1 UM SERViÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO 1.658.925,00 I 1.658.925,00 

RETENÇÔES NA FONTE PELO TOMADOR (R$) 

ISS I IRRF Pis Cofins I CSLL I INSS 

0.00 I 24.883,88 10.783,01 49.767,75 I 16.589,25 I 0,00 

INSTRUÇOES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇOES 

BANCO IT AU SIA 
AG.2958 
CIC 15294-0 

NÃO VALE COMO RECIBO Base ISS R$ 613.802,25 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 

Alíquota: % 2,00 

ISS Incluso R$ 12.276,05 R$ 1.658.925,00 

Assinatura Digital 

5KET8VE7 L6AD51Y4 SAGZNFEU ABVGMVUE 

KWI6NS60 WM3RMU8N TA5MWHDK SQ8395ZR 

GIOPGEKQ F6GH3DER FV04JIOS K9EBRKRU 

CTACRXEP S3F2WD7Y 40TOAT46 XOH35G91 

Corto na Linho Pontllhad& 
~eeee.ee •••• _e __ e_ •••• eee •• __ • ___ ••• ____ ••••••••••••• *. ________ ••••••••••••• __ ••• e ••••••••••• __ •••••••••••••• e •• e ••••••••••••••• 

Assinatura Digital NFE No 1 
Santana de Parnaíba - CCM: 72558 

5KET8VE7 L6AD51Y4 SAGZNFEU ABVGMVUE 

KWI6NS60 WM3RMU8N TA5MWHOK SQ8395ZR 

GIOPGEKQ F6GH3DER FV04JIOS K9EBRKRU 

CTACRXEP S3F2WD7Y 40TOAT46 XOH35G91 

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA MANWlN SERVICOS E PARTICIPACOES 
LTDA 

OS SERViÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 

Local/Data: ______________ _ 

Assinatura do Recebedor 

https:llwww.nf-eletronica.com.br/nfeletronica/CONTRIBIN F _lmprime.asp?s=5 50952... 09104/2013 
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" Nota Fiscal Eletrônica de Serviços __________________ _ Página 1 de 1 

• ti 

• 

• 

• 

PREFEITU.RA D'E 
SANTANA DE PARNAíBA 

MANWlN SERVICOS E PARTICIPACOES L TOA 
EST DOS ROMEIROS, 6388 - ANTIGA AV. MARGINAL 36 
CENTRO - Santana de Parnaiba I SP 06501-001 
Fone: (11) 55381039 emai!: mawinserviços@gmaH.com 

CNPJ: 04.949.979/0002-l10 CCM: 72558 IE: ISENTO 

NOTA FISCAL 
ELETRÔNICA 
DE SERViÇOS 

Código de Serviço: 143 - assessoria e consultoria de qualquer natureza, nao contida em outros itens desta NF.., 
(TRIBUTADOS) lista; analise, exame, pesquisa, coleta, compilaçao e fornecimento de dados e informaçoes de qualquer 

natureza, indusive cadastro e similares N02 

Data de Emissao: 16104/2013 

Fatura No I Valor R$ I Forma Pgto I 
2 I 1.185.489,73 I A VISTA I 

TOMADOR CONSTRAN SIA • CONSTRUÇOES E COMERCIO 

ENDEREÇO AVENIDA CONSTRAN. 132· VILA INDUSTRIAL 
MUNIClplO SANTANA DE PARNAIBA UF:SP CEP: 06516300 
END.COBRANÇA o mesmo 

CNPJ/CPF 61.156.568/0003-52 Inscr.EST./ RG : 623004912119 

VALOR POR I~UM MILHÃO, CENTO E OITENTA E CINCO Mil E QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E 
EXTENSO TRES CENTAVOS 

DEVE A EMPRESA MANWlN SERVICOS E PARTICIPACOES L TOA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE 
SERViÇOS, REFERENTE AOS SERViÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS. 

QTDE UNID DISCRIMINAÇÃO DOS SERViÇOS 
PREÇOS (RS) 

UNITÁRIO I TOTAL 

1 UM SERViÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO 1.263.175,00 I 1.263.175,00 

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$) 

ISS I IRRF I Pis Cofins I CSLL I INSS 

0,00 I 18.947,63 I 8,210,64 37.895,25 I 12.631,75 I 0,00 

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO 1 OBSERVAÇÔES 

BANCO ITAU S/A 
AGENCIA 2958 
CIC 15294·0 

NÃO VALE COMO RECIBO Base ISS Ri 467.374,75 VALOR TOTAL DOS SERViÇOS 

Aliquota: % 2,00 

ISS Incluso RS 9.347,50 RS 1.263.175,00 

Assinatura Digital 

T87GY5FG PEMRGZVP US1DJDNO W8955R02 

JRUPKNFI Y7BOEMPI RTEKRLFX 87NNCE11 

N04CUlOL QWDI61LE V109TFXB FE3WCPP8 

GWG6D3LH RC48NMGH WOVLRM4G JY423ZWO 

Corta nQ Linha Pontilhada ....... ~.----_ ....... __ .. __ ........•...•••••.......... .......................................................................... 
Asslnatu ra Digital NFE No 2 

Santana de Parnaíba - CeM: 72558 

T87GY5FG PEMRGZVP US1DJDNO W8955R02 

JRUPKNFI Y7BOEMPI RTEKRLFX 87NNCE11 

N04CU10L QWOl61lE V109TFXB FE3WCPP8 

GWG6D3LH RC48NMGH WOVlRM4G JY423ZWO 

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA MANWlN SERVICOS E PARTICIPACOES 
LTDA 

OS SERViÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRONICA 

Local/Data: ______________ _ 

Assinatura do Recebedor 

https://www.nf-eletronica.com.br/nfeletronica/CONTRlBINF _lmprime,asp?s=755181... 16/04/2013 
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PREFEITURA DE 
SAINTANADE PARNAíBA 

MANWIN SERVICOS E PARTICIPACOES L TOA 
EST DDS ROMEIROS. 6388 - ANTIGA AV. MARGINAL 36 
CENTRO· Santana de Pamalba I SP 06501-Q01 
Fone: (11) 55381039 email: manwinservlcos@gmail.com 
CNPJ: 04.949.979/0002-80 CCM: 0000072558 IE: ISENTO 
Código de Serviço: 143 - assessoria e consultoria de qualquer natureza, nao contida em outros itens 

NOTA FISCAL 
ELETRONICA 
DE SERViÇOS 

NF-e 

desta lista; analise, exame, pesquisa, coleta, compilaçao e fornecimento de dados e inforrnaçoes de qualquer (TRIBUTADOS) 
No3 natureza. inclusive cadastro e similares 

Data de Emissão: 09/05/2013 

Fatura No I ValorR$ I Forma Pgto I 
3 I 600.640.00 I AVISTA I 

TOMADOR CONSTRAN S/A - CONSTRUÇÕES E COMERCIO 

ENDEREÇO AVENIDA CONSTRAN, 132 - VILA INDUSTRIAL 

MUNIClplO SANTANA DE PARNAIBA UF:SP CEPo 06516300 

END.COBRANÇA o mesmo 

CNPJ/CPF 61.156.568/0003-52 Inscr.EST.I RG: 623004912119 

VALOR POR I SEISCENTOS MIL E SEISCENTOS E QUARENTA REAIS EXTENSO 

DEVE A EMPRESA MANWIN SERVICOS E PARTICIPACOES L TOA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE 
SERViÇOS. REFERENTE AOS SERViÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS. 

QTDE UNID DISCRIMINAÇÃO DOS SERViÇOS 
PREÇOS (R$) 

UNITÁRIO I TOTAL 

1 UM SERViÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO 640.000,00 I 640.000.00 

RETENÇOES NA FONTE PELO TOMADOR (R$) 

ISS I IRRF I Pis J Cofins I CSLL I INSS 

0,00 I 9.600,00 I 4.160,00 I 19.200,00 J. 6.400,00 J. 0,00 

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO 1 OBSERVAÇÕES 

BANCO ITAU UNI BANCO S/A 
AGENCIA: 2958 
CONTA CORRENTE: 15294-0 

NÃO VALE COMO RECIBO Base ISS R$ 236.800,00 VALOR TOTAL DOS SERViÇOS 

Aliquota: % 2,00 
ISS Incluso R$ 4.736,00 R$ 640.000,00 

Assinatura Digital 

DMUQMZ6A UCOF58AT VM31F4H3 4WEM01L1 

BOCJDYX3 IX78LKRZ S4QZJA6A I09NIMMM 

69PDAW6E 74W715D1 1 H4HZA97 2Y08MNLU 

IFSH172X J6KNESLE FKAEI7VX JS6J08FH 

amsm Unhe POIlCi/hoda _ .............................................................................................................................. . 
Assinatura Digital NFE No 3 

Santana de Parnaíba - CCM: 0000072558 

DMUQMZ6A UCOF58AT VM31F4H3 4WEM01L1 

BOCJDYX3 IX78LKRZ S4QZJA6A 109NIMMM 

69PDAW6E 74W715Dl lH4HZA97 2Y08MNLU 

IFSHI72X J6KNESLE FKAEI7VX JS6J08FH 

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA MANWIN SERVICOS E PARTICIPACOES 
LTOA 

OS SERViÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÕNICA 

LocallData: _____________ _ 

Assinatura do Recebedor 
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PREFEITURA D.E 
SANTANA IDE PARNAIBA ----<- -Esbdollfttikhu;-- -----

MANWIN SERVICOS E PARTICIPACOES L TOA 
EST DOS ROMEIROS. 6388 - ANTIGA AV. MARGINAL 36 
CENTRO - Santana de Parnalba I SP 06501-001 
Fone: (11) 55381039 emai1: manwinservicos@gmaU.com 
CNPJ: 04.949.979/0002-80 CCM: 0000072558 IE: ISENTO 

NOTA FISCAL 
ELETRONICA 
DE SERViÇOS 

Código de Serviço: 143 - assessoria e consultoria de qualquer natureza, nao contida em outros itens 
NF-e 

(TRIBUTADOS) desta lista; analise, exame, pesquisa, coleta, compilaçao e fornecimento de dados e informaçoes de qualquer 
No5 natureza, inclusive cadastro e similares 

Data de Emissão: 28/05/2013 

Fatura No Valor R$ Forma Pgto 

5 670.164.08 contra 
apresentação 

TOMADOR CONSTRAN SIA - CONSTRUÇÕES E COMERCIO 

ENDEREÇO AVENIDA CONSTRAN, 132 - VILA INDUSTRIAL 

MUNIClplO SANTANA DE PARNAIBA UF:SP CEP: 06516300 

END.COBRANÇA o mesmo 

CNPJ/CPF 61.156.568/0003-52 Inscr.EST.I RG: 623004912119 

VALOR POR 
SEISCENTOS E SETENTA MIL E CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS EXTENSO 

DEVE À EMPRESA MANWIN SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE 
SERViÇOS. REFERENTE AOS SERViÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS. 

QTDE UNID DISCRIMINAÇÃO DOS SERViÇOS 
PREÇOS (R$) 

UNITÁRIO I TOTAL 

1 UM PrestaçAo de Serviços Conforme Contrato 714.080,00 I 714.080.00 

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$) 

ISS I IRRF I Pis I Cofins I CSLL I INSS 

0,00 I 10.711,20 I 4.641,52 I 21.422,40 I 7.140,80 I 0,00 

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO 1 OBSERVAÇÕES 

BANCO ITAU UNI BANCO SA 
AGENCIA 2958 
CONTA CORRENTE 15294-0 

NÃO VALE COMO RECIBO Base ISS R$ 264.209,60 VALOR TOTAL DOS SERViÇOS 

Allquota: % 2,00 

ISS Incluso R$ 5.284,19 R$ 714.080,00 

Assinatura Digital 

GZJ9DGXT 6TJRNM3N lMEZ62R9 BGX4VMHA ALTERADA POR 
6C2Z2UGA Y1POKOQL H3HXH63J EI72T6KM CARTA DE CORREÇÃO 
JMBESE9F DRVXJI9A ERGSJNT6 NK5AH56A em 28/5/201316:56:01 
7RHXN67R JWXSWHYX 139V2Y64 PT6R5DI3 

COfÍen~ Wrlla ,Pon(F/IlIHi~ 
'4.~ •••••• _ •••• _ •••• _ ••••••••••••• _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Assinatura Digital NFE No 5 
Santana de Parnaiba - CCM: 0000072558 

GZJ9DGXT 6TJRNM3N 1MEZ62R9 BGX4VMHA 

6C2Z2UGA Y1POKOQL H3HXH63J EI72T6KM 

JMBESE9F DRVXJI9A ERGSJNT6 NK5AH56A 

7RHXN67R JWXSWHYX 139V2Y64 PT6R5DI3 

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA MANWIN SERVICOS E PARTICIPACOES 
LTOA 

OS SERViÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÕNICA 

Local/Oata: _____________ _ 

Assinatura do Recebedor 

37
02

22
89

85
9 

Pe
t 5

62
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• 

& 
PREFEITURA DE 

SAINTANA DE PARNAiBA 
'Esta .... $&o PlIulo 

MANWIN SERVICOS E PARTICIPACOES L TDA 
EST DOS ROMEIROS, 6366 - ANTIGA AV. MARGINAL 36 
CENTRO - Santana de Parnaíba I SP 06501-001 
Fone: (11)55381039 emai!: manwinservicoS@gmai1.com 
CNPJ: 04.949.979/0002-80 CCM: 0000072558 IE: ISENTO 
Código de Serviço: 143 - assessoria e consultoria de qualquer natureza, nao contida em outros itens 

NOTA FISCAL 
ELETRÔNICA 
DE SERViÇOS 

NF-e 
(TRIBUTADOS) desta lista; analise, exame. pesquisa, coleta, compilaçao e fornecimento de dados e informaçoes de qualquer 

No6 natureza, inclusive cadastro e similares 
Data de Emissão: 06/06/2013 

Fatura No Valor R$ Forma Pgto 

6 1.369.778,66 contra 
apresentação 

TOMADOR CONSTRAN S/A - CONSTRUÇÕES E COMERCIO 

ENDEREÇO AVENIDA CONSTRAN,132 - VILA INDUSTRIAL 

MUNIClplO SANTANA DE PARNAIBA UF:SP CEP: 06516300 

END.COBRANÇA o mesmo 

CNPJ/CPF 61.156.568/0003-52 Inscr.EST.I RG: 6230D4912119 

VALOR POR HUM MILHÃO, TREZENTOS E OITENTA E NOVE MIL E SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA E 
EXTENSO SEIS CENTAVOS 

DEVE A EMPRESA MANWIN SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE 
SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERViÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS. 

QTDE UNID DISCRIMINAÇÃO DOS SERViÇOS 
PREÇOS (R$I 

UNITÃRIO I TOTAL 

1 UM Prestação de Serviços Conforme Contrato 1.480.851,00 I 1.480.851,00 

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$) 

ISS I IRRF Pis J Cofins ~ CSLL I INSS 

0,00 I 22.212,77 9.625,53 I 44,425,53 I 14.808,51 I 0,00 

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO 1 OBSERVAÇÕES 

Banco ltau Unibanco SA 
Agencia 2958 
Conta Corrente 15294-0 

NÃO VALE COMO RECIBO Base ISS R$ 547.914,87 VALOR TOTAL DOS SERViÇOS 

Allquota: % 2,00 

ISS Incluso R$ 10.958,30 R$ 1.480.851,00 

Assinatura Digital 

KFMV6ML8 08VEGY91 81TJHMT8 ZJKF1SQN 

8PSQ2GL6 088Z0L5Y W3HPSYZP YPGF8H8M 

91L25KBO 50Q70FPF SM11JR08 QG7NTAAM 

GG3QKPLT T1C7241S OL1KEPSM Y1Q70VC7 

C:o-ru,lfll Linlr.! P"O'I1tf1lr.!áa 
14.R ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Assinatura Digital NFE No 6 
Santana de Parnaíba - CCM: 0000072558 

KFMV6ML8 OBVEGY91 B1TJHMTB ZJKF1SQN 

BP5Q2GL6 08BZOL5Y W3HPSYZP YPGFBHBM 

91L25KBO 50Q70FPF SM11JR06 QG7NTAAM 

GG3QKPLT T1C7241S OL1KEPSM Y1Q70VC7 

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA MANWIN SERVICOS E PARTICIPACOES 
LTDA 

OS SERViÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÕNICA 

LocaVDala: ______________ _ 

Assinatura do Recebedor 

37
02

22
89

85
9 
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t 5
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• 
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• 

• PREFEITURA DE 
SANTANA DE PARNAiBA 

----~~.u;~_.- .. ,~ 

MANWIN SERVICOS E PARTICIPACOES L TOA 
EST DOS ROMEIROS. 6388 - ANTIGA AV. MARGINAL 36 
CENTRO - Santana de Parnaíba I SP 06501..(101 
Fone: (11) 55381039 emai!: manwinservicos@gmail.com 
CNPJ: 04.949.979/0002-80 CCM: 0000072558 IE: ISENTO 

NOTA FISCAL 
ELETRÔNICA 
DE SERViÇOS 

Código de Serviço: 143 - assessoria e consultoria de qualquer natureza, nao contida em outros itens desta NF-e 
(TRIBUTADOS) lista; analise, exame, pesquisa, coleta, compilaçao e fornecimento de dados e informaçoes de qualquer 

natureza, inclusive cadastro e similares No 7 

Data de Emissão: 18/06/2013 

Fatura No Valor R$ Forma Pgto 

7 774.895.98 
contra 

apresentação 

TOMADOR CONSTRAN S/A - CONSTRUÇOES E COMERCIO 

ENDEREÇO AVENIDA CONSTRAN, 132 - VILA INDUSTRIAL 

MUNIClplO SANTANA DE PARNAIBA UF: SP CEP: 06516300 

END.COBRANÇA o mesmo 

CNPJ/CPF 61.156.568/0003-52 Inser.EST J RG : 623004912119 

VALOR POR SETECENTOS E SETENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO 
EXTENSO CENTAVOS 

DEVE A EMPRESA MANWIN SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE 
SERViÇOS. REFERENTE AOS SERViÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS. 

QTDE UNID DISCRIMINAÇÃO DOS SERViÇOS 
PREÇOS (R$) 

UNITÁRIO I TOTAL 

1 UM Prestação de Serviços Conforme Contrato 825.676,00 I 825.675,00 

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$) 

ISS I IRRF I Pis I Cofins CSLL I INSS 

0,00 I 12.385,13 I 5.366,89 24.770,25 8.256,75 I 0,00 

NÃO VALE COMO RECIBO Base ISS R$ 305.499,75 VALOR TOTAL DOS SERViÇOS 

Allquota: % 2,00 

ISS Incluso R$ 6.110,00 R$ 825.675,00 

Assinawra Digital 

RWCGHSMA RSH83XNH 6A59A9YN UHZIGC7E 

JKEWYM8U C660S8BK AIARU1E2 9HS18168 

OFB3Y5PF FBMZMYC1 CV5WC29Y CE9WMUJ3 

T03BV3GW 2LCWVYN1 GONCT040 PWLNW8D6 

Çoocm ,l.il1lm ,!!0Il1ilImd3 
•••• m ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Assinatura Digital NFE No 7 
Santana de Parnaiba - CCM: 0000072558 

RWCGHSMA RSH83XNH 6A59A9YN UHZIGC7E 

JKEWYM8U C66QS8BK AIARU1E2 9HS18168 

OFB3Y5PF FBMZMYC1 CV5WC29Y CE9WMUJ3 

T03BV3GW 2LCWVYN1 GONCT04Q PWLNW8D6 

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA MANWIN SERVICOS E 
PARTICIPACOES LTDA 

OS SERViÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRONICA 

Local/Data: ______________ _ 

Assinatura do Recebedor 37
02

22
89

85
9 
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r;--

• • PREFEITURA DE 
SANTANA DE PARNAíBA 

-OO-IÍ:. .. -MohU"I.;" . 

MANWIN SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA 
EST DOS ROMEIROS. 6388 - ANTIGA AV. MARGINAL 36 
CENTRO - Santana de Pamaíba ISP 06501-001 
Fone: (11) 55381039 email: manwinservicos@gmail.com 
CNPJ: 04.949.979/0002-80 CCM: 0000072558 IE: ISENTO 

NOTA FISCAL 
ELETRONICA 
DE SERViÇOS 

Código de Serviço: 143 - assessoria e consultoria de qualquer natureza, nao contida em outros itens desta 
NF ... 

(TRIBUTADOS) 
lista; ananse, exame, pesquisa, coleta. compilaçao e fornecimento de dados e informaçoes de qualquer natureza, 

No13 inclusive cadastro e similares 
Data de Emissão: 05107/2013 

Fatur. No \'alor R$ Forma Pgto 

13 908.991,87 
contra 

apresentação 

TOMADOR CONSTRAN S/A- CONSTRUÇÕES E COMERCIO 

ENDEREÇO AVENIDA CONSTRAN, t32 - VILA INDUSTRIAl 

MUNIClplO SANTANA DE PARNAlBA UF:SP CEPo 06516300 

• END.COBRANÇA o mesmo 

'~UD"~ 61.156.568/0003-52 Inscr,EST.I RG : 623004912119 

VALOR POR 
NOVECENTOS E OfTO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OfTENTAE SETE CENTAVOS 

EXTENSO 

DEVEÀI SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE 
: AOS SERVIÇOS ASNXO DISCRMINADOS. 

QTDE UNID DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 
PREÇOS (R$) 

UNITÁRIO I TOTAL 

1 UM Prestaçao de Serviços Conforrm Contrato 968.750,00 I 968.750,00 

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$) 

ISS I IRRF Pis Cofins I CSLL INSS 

0,00 I 14.531,25 6.296,88 29.062,50 9.867,50 0,00 

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO 1 OBSERVAÇÕES 

ltau Unibanco SA 
Ag 2958 
Cc 15294-0 

1 NÃO VALE COMO RECIBO Base ISS R$ 358.437,50 VALOR TOTAL DOS SERViÇOS 

Allquota: % 2,00 

ISS Incluso R$ 7.168,75 R$ 968.750,00 

Assinatura Digital 

FU3WON2A C9KKKVSB IP74AR6K WRRK690Q 

B8E3UFRY SNNXNL8G TU8CLTTP TL7DLOVX 

UOK2NHWL 57C1HOMO 8W9G6KMV 42GCOOZZ 

U9T126YC BZFK60KS IOOPF4RA 6WMENFLA 

Corto nD L1nhD ,Pontilhada .............................•...•...................................................• ~ •............ _-_ ..•••••.................. 

• 

Assinatura Digital NFE No 13 
Santana de Parnaiba - CCM: 0000072558 

FU3WON2A C9KKKVSB IP74AR6K WRRK6900 

B8E3UFRY SNNXNL8G TU8CLTTP TL7DLOVX 

UOK2NHWL 57C1HOM:.l 8W9G6KMV 42GCOOZZ 

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA MANWIN SERVICOS E PARTICIPACOES 
LTOA 

OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÕNICA 

LocaVOala: _____________ _ 

Assinatura do Recebedor 

37
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• 
MANWIN SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA 
EST DDS RDMEIROS. 6388· ANTIGA AV MARGINAL 36 NOTA FISCAL 
CENTRO - Santana de Pamalba I SP 06501-001 

ELETRÓNICA 
Fone: (11) 55381039 email: manwinservicos@gmaiLcom 

DE SERViÇOS 
CNPJ: 04.949.979/0002·80 CCM: 0000072558 IE: ISENTO 
Código de Serviço: 143 - assessoria e consultoria de qualquer natureza, nao contida em outros itens desta 

NF-e 
(TRIBUTADOS) lista; analise, exame, pesquisa, coleta, compilaçao e fornecimento de dados e informaçoes de qualquer natureza, 

No 15 inclusive cadastro e similares 
Data de Emissão: 06/08/2013 

Fatura No 1 Valor R$ 1 Forma Pgto 1 
15 1 1 'o, O'".OR 1 AVISTA 1 

TOMADOR CONSTRAN S/A· CONSTRUÇÕES E COMERCIO 

ENDEREÇO AVENIDACONSTRAN, 132· VILA INDUSTRIAL 

MUNIClplO SANTANA DE PARNAlBA UF:SP CEP: 06516300 

END.COBRANÇA O rresmo 

61.156.668/0003·52 Inscr.EST./ RG : 623004912119 

VALOR POR I HUM MLHÃO. TREZENTOS E CINCO ML E NOVECENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS 
EXTENSO 

DEVE A EMPRESA MANWIN SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE 
SERVIÇOS. REFERENTE ACS SERVIÇOS ABAIXO DISCRMINADOS. 

QTDE UNID DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 
PREÇOS (R$) 

UNITÁRIO 1 TOTAL 

1 UM Prestação de Serviços Conforrre Contrato 1.391.508,75 1 1.391.508,75 

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$) 

ISS IRRF Pis I Cofins I CSLL I INSS 

0,00 J 20.872,63 I 9.044,81 J 41.745,26 1 13.915,09 1 0,00 

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES 

Banco ltau Unibanco SA 
~encla 2958 
Conta Corrente 15294-0 

NÃO VALE COMO RECIBO Base ISS R$ 514.858,24 VALOR TOTAL DOS SERViÇOS 

Allquota: % 2,00 

ISS Incluso R$ 10.297,16 R$ 1.391.508,75 

Assinatura Digital 

E50B4WUD 9SR8HXJJ OOOAX09A ENW6A63X 

TWOEIXB4 PNNFE73G XR8115GH FHUBEGFS 

EK46N7PT H0604DNN OZ32G38W OYVBKTOO 

C6S7000E IE81S71Y OWYOYRXC UTNOCHDL 

.......•••••..••••••..••.••.......••.•••••••••••••.••••.......••.•..••.••••••.••••.....•.••••.•••• .c:?!:!'.~.'!.~~'!~.'!f.?!!~!!;~~'! 

• 

Assinatura Digital NFE No 15 
Santana de Parnaíba· CCM: 0000072558 

E50B4WUD 9SR8HlUJ OQOAXQ9A ENW6f>jJ3X 

MOEIXB4 PNNFE73G XR8115GH FHUBEGFS 

EK46N7PT HQ6Q4DNN 0Z32G38W OYVBKTOO 

C6S7000E E81S71Y OWYOYRXC UTNQCHDL 

RECEBI (EIVOS) DA EMPRESA MANWIN SERVICOS E PARTICIPACOES 
LTDA 

OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRONICA 

LocaVData: _____________ _ 

Assinatura do Recebedor 

37
02

22
89
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9 
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8 
PREFEITURA DE • 

SANTANA DE PARNAIBA 
--~d,;_$hhu-';;--

MANWIN SERVICOS E PARTlCIPACOES LTDA 
EST DOS ROtlEIROS, 6388 - ANTIGA AV. MARGINAl 36 
CENTRO ~ Santana de Parnaíba I SP 06501-001 
Fone: (11) 55381039 email: manwinservicos@gmail.com 
CNPJ: 04.949.979/0002-80 CCM: 0000072558 IE: ISENTO 

NOTA FISCAL 
ELETRONICA 
DE SERVIÇOS 

Código de Serviço: 143 - assessoria e consultoria de qualquer natureza. nao contida em outros itens desta 
NF-e 

(TRIBUTADOS) lista; analise. exame, pesquisa, coleta, compilaçao e fornecimento de dados e informaçoes de qualquer natureza, 
No 16 inclusive cadastro e similares 

Data de Emissão: 15/0812013 

Fatura No 1 Valor R$ 1 Forma Pgto 1 

16 I <?? I AVISTA 1 

TOMADOR CONSTRAN S/A - CONSTRUÇOES E COMERCIO 

ENDEREÇO IMôNIDACONSTRAN, 132 - VILA INDUSTRIAL 

MUNIClplO SANTANA DE PARNAlBA UF:SP CEP: 06516300 

END.COBRANÇA o mesmo 

."N.oIr •• 61.156.56810003-52 Inscr.EST.I RG : 623004912119 

VALOR POR I QUATROCENTOS E VNTE E DOIS Mn. E TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OrrENTAE SEIS CENTAVOS 
EXTENSO 

DEVE A EMPRESA MANWIN E PARTICIPACOES LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE 
SERVIÇOS, REFERENTE AOS , ABAIXO DISCRMINADOS. 

aTDE UNID DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 
PREÇOS (R$) 

UNITÁRIO 1 TOTAL 

1 UM Prestaç:lo de Serviços Conforrre Contrato 450.000,92 1 450.000,92 

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$) 

ISS IRRF I Pis Cofins CSLL I INSS 

0,00 6.750,01 1 2.925,01 1 13.500,03 4.600,01 1 0,00 

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO I OBSERVAÇÕES 

Banco lau Unibanco 
Agencia 2958 
CIC 15294-0 

NÃO VALE COMO RECIBO Base ISS R$ 166.500,34 VALOR TOTAL DOS SERViÇOS 

Aliquota: % 2,00 

ISS Incluso R$ 3.330,01 R$ 450.000,92 

Assinatura Digital 

D26J4VZN WTU58HKD H5BM69W7 41SVKPLH 

DMLNDMEO 8Y9JOZ68 8SFG5UGG G81E22PK 

02M3JYIA COY3MUAU 7CMLOGE4 KSZD2XR8 

PUN05UV2 X01P4AOA 87PVEHDO IBUOJJ8G 

Corte na Linha PontlllJada ... -...................•••••••.............•••••.........................••••••............................................••••• 

• 

Assinatura Digital NFE No 16 
Santana de Parnaiba - CeM: 0000072558 

D26J4VZN WTU58HKD H5BM69W7 41sVKPLH 

DMLNDMEO 8Y9J0Z68 8SFG5UGG G81E22PK 

02M3JYIA COY3MUAU 7CMl.OGE4 KsZD2XR8 

PUN051JV2 X01P4AQA 87PVEHDO IBUOJJ8G 

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA MANWIN SERVICOS E PARTICIPACOES 
LTDA 

OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRONICA 

Loca~am: __________________________ _ 

Assinatura do Recebedor 

37
02

22
89
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9 
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.. PREFEITURA DE 
SANTANA DE PARNAÍBA 

MANWIN SERVICOS E PARTICIPACOES LTOA 
EST DOS ROMEIROS. 6388 - ANTIGAA\I. MARGiNAl 36 
CENTRO - Santana de Parnaíba I SP 06501-001 
Fone: (11) 55381039 email: manwinservicos@gmail.com 
CNPJ: 04.949.979/0002-80 CCM: 0000072558 IE: ISENTO 

NOTA FISCAL 
ELETRÔNICA 
DE SERVIÇOS 

Código de Serviço: 143 - assessoria e consultoria de qualquer natureza, nao contida em outros Itens desta 
NF-e 

(TRIBUTADOS) lista; analise, exame, pesquisa, coleta, compilaçao e fornecimento de dados e lnformaçoes de qualquer natureza, 
No 24 inclusive cadastro e similares 

Data de Emissão: 31/10/2013 

Fatura_No I Valor R$ I FonmPgto J 
24 I ~1.937.50 I ~ISTA I 

TOMADOR CONSTRAN S/A - CONSTRUÇÕES E COMERCIO 

ENDEREÇO AVENIDA CONSTRAN, 132 -VILA INDUSTRIAL 

MUNIClplO SANTANA DE PARNAlBA UF:SP CEPo 06516300 

END.COBRANÇA o IT'esmo 

'''NO "'''o. 61.156.568/0003-52 Inscr.ESTJ RG : 623004912119 

VALOR POR I TREZENTOS E CNQUENTA E UM IViL E NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS 
EXTENSO 

;~VEAI MANWIN SERVICOS E PARTICIPACOES LTOA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE 
REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRMlNADOS. 

QTDE UNID DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 
PREÇOS (R$) 

UNITÁRIO I TOTAL 

1 UM Prestação de Servlç~ Conforrre Contrato 375.000,00 I 375.000,00 

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$) 

ISS I IRRF I Pis I Cofins I CSLL I INSS 

0,00 I 5.625,00 I 2.437,50 I 11.250,00 I 3.750,00 J 0,00 

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO I OBSERVAÇÕES 

Banco ~au Unibanco SA 
Ag 2958 
Cc 15294-0 

NÁO VALE COMO RECIBO Base ISS R$ 138.750,00 VALOR TOTAL DOS SERViÇOS 

A1lquota: % 2,00 

ISS Incluso R$ 2.775,00 R$ 375.000,00 

Assinatura Digital 

N1BZTOAN 74ACHKM9 3C333HCC 03K6HV3D 

L9RSH2CC WZ274CY Z1WAYRZM YAE5RS4P 

OXCRY06M 8AJOOIHE CW0A2M3L YFPXA3GN 

FNIUSWOG TBGMOTLB 4~5ZROZ X201AUWJ 

Corte na Linho Pontllh.d • ...... __ ...........................••••.....••••......••••...........•••......................•.......••••......•••........•.... 

• 

Assinatura Digital NFE No 24 
Santana de Parnaiba - CCM: 0000072558 

Nl BZTOAN 74ACHKM9 3C333HCC 03K6HV3D 

L9RSH2CC V'fZ274CY Zl WAYRZM YAESRS4P 

OXCRY06M SAJOOIHE CWOA2M3L YFPXA3GN 

FNIUSWOG TBGMOTLB 4W95ZROZ X20IAUWJ 

RECEBI (EMCS) DA EMPRESA MANWIN SERVlCOS E PARTICIPACOES 
LTDA 

OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRONICA 

LocaIDam: __________________________ _ 

Assinatura do Recebedor 

37
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IUNWIN SERVIÇOS E PAllffCIPAÇ(JJl6 LTlJA . 

• 
CONTRATO DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS 

Pelo presente instrumento particular, 

U T C ENGENHARIA S/A, com sede na cidade de poá, Estado de São Paulo, na Rua 26 de Março, 26, Sala 03, Centro, 

Cep 08555-620, inscrita no CNPJ/MF sob número 44.023.661/0069-04, neste ato representada por seu representante 

legal na forma de seu contrato social, doravante designada, simplesmente, "CONTRATANTE"; e, 

MANWIN SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., com sede na cidade de São Paulo, Estado de 5ão Paulo, na Rua André 

Ampere, no. 153, sala 62 A, Brooklin Novo, CEP 04562-080, inscrita no CNPJ/MF sob número 04.949.979/0001-08, neste 

ato representada por seu representante legal na forma de seu Contrato Social doravante designada, simplesmente, 

.'CONTRATADA", podendo, UTC e a Contratada, conjuntamente, serem denominadas de "Partes" ou isoladamente 

ainda, indistintamente, de "Parte". 

RESOLVEM as Partes assinar o presente Contrato de Prestação de Serviços ("Contrato") que se regerá pelos seguintes 

termos e condições: 

cLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1. Objeto: Constitui objeto do presente Contrato a prestação dos seguintes serviços: 

a) Preparação, acompanhamento e aprovação de documentos referentes ao Contrato n° 0800.0020154.06.2/SAP 

R/3 nQ 4600211459 - Transação Extrajudicial; 

• b) Elaboração de Planilhas e outros cálculos necessários para o Contrato n° 0800.0020154.06.2/SAP R/3 nQ 

4600211459 - Transação Extrajudicial; 

c) Assessoria Fiscal para apuração e demonstração dos impactos tributários do pretenso Contrato n° 

0800.0020154.06.2/sAP R/3 nQ 4600211459 - Transação Extrajudicial; 

d) Participação em reuniões referentes ao Contrato n° 0800.0020154.06.2/SAP R/3 n2 4600211459 - Transação 

Extrajudicial. 

Para operacionalização e consecução dos serviços ora contratados, deverá a CONTRATADA analisar todos os 

documentos apresentados pela CONTRATANTE, no que tange ao Aditivo citado acima. 

1.2 Entrega: Os Serviços serão considerados entregues apenas se houver atendimento integral dos critérios contidos 

neste Contrato, mediante, ainda, a manifestação expressa e por escrito da UTC nesse sentido. Observadas as demais 

• disposições deste Contrato, caso a UTC verifique que os Serviços prestados não atendem a tais critérios, total ou 

parcialmente, ou apresentem vícios ou defeitos de qualquer natureza, a UTC, ao seu exclusivo critério, poderá exigir da 
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Contratada (i) abatimento proporcional no preço dos Serviços; ou (ii) reparação dos Serviços para sanar os vícios e 

defeitos e para atendimento dos critérios não observados. 

1.3 Local: Os Serviços serão prestados nas dependências da Contratada no endereço acima mencionado. 

cLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

2.1. Obrigacões da Contratada: São obrigações da Contratada, observadas as demais disposições deste Contrato: 

2.1.1. Suprir, em tempo hábil, qualquer ausência de empregado alocado, de modo a preservar o padrão de 

qualidade técnica e a impedir a solução de continuidade na execução dos Serviços contratados; 

• 2.1.2. Refazer ou revisar, às suas custas, quaisquer dos Serviços que venham a ser considerados pela UTC como 

• 

• 

errados, insuficientes ou inadequados, de acordo com este Contrato e com os critérios para sua aceitação; 

2.1.2.1. No caso da Contratada se recusar a corrigir os defeitos, omissões ou falhas, a UTC poderá proceder, a seu 

critério, à correção dos mesmos, respondendo a Contratada pelas multas, e outras sanções decorrentes do 

inadimplemento contratual, podendo ainda a UTC se ressarcir desses custos com as garantias contratuais ou com os 

créditos de qualquer pagamento ainda devido à Contratada, com base neste ou em outro contrato, sem prejuízo das 

sanções cabíveis nos termos da Cláusula 9 abaixo; 

2.1.3. Observar os prazos estabelecidos para a prestação dos Serviços; 

2.2. Obrigações da UTC: São obrigações da UTC, observadas as demais disposições deste Contrato: 

2.2.1. Assegurar o acesso de funcionários da Contratada às suas instalações, desde que estejam devidamente 

identificados e de acordo com as normas de procedimentos de segurança da UTC; 

2.2.2. Fornecer à Contratada as informações, a documentação técnica e os recursos indispensáveis à realização dos 

Serviços, exceto por aqueles pelos quais a Contratada tem exclusiva responsabilidade; 

2.2.3. Comunicar à Contratada quaisquer instruções ou procedimentos a serem adotados sobre assuntos 

relacionados a este Contrato; e 

2.2.4. Efetuar os pagamentos devidos pelos Serviços prestados, nas datas estabelecidas. 
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• cLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO 

• 

• 

• 

3.1. Prazo contratual: Este Contrato tem prazo indeterminado, contados da assinatura do presente instrumento. 

cLÁUSULA QUARTA - PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

4.1. preco: Pela prestação dos Serviços, a UTC pagará à Contratada a titulo de honorários o valor de o valor de R$ 

2.156.250,00 (dois milhões, cento e cinquenta e seis mil, e duzentos e cinquenta reais). 

No Preço já estão incluídos todos os custos diretos e indiretos da Contratada, administração, seguros, 

adicionais de periculosidade, encargos fiscais, sociais e previdenciários, sem a estes se limitar, inclusive contratação de 

terceiros, escritórios de advocacia, que se façam necessários para defesa da UTC em esfera judicial. 

4.2. Despesas: As despesas incorridas pela Contratada já estão incluídas no Preço. A UTC fica isenta de qualquer 

responsabilidade quanto ao pagamento ou ressarcimento das despesas da Contratada. 

4.3. Reajustes: O presente Contrato será irreajustável. 

4.4. Tributos: Os tributos incidentes sobre os valores contidos neste Contrato, serão retidos pela UTC, quando 

assim a lei determinar, de acordo com o item 4.4.1 seguinte. O Preço deste Contrato já inclui todos os tributos devidos 

pela Contratada em razão da prestação dos Serviços. 

4.4.1 A Contratada será sempre responsável diante da UTC, por si e por seus subcontratados, pelo pagamento de todos 

os tributos, quer sejam impostos, taxas, contribuições de qualquer natureza, emolumentos, tarifas, preços públicos, 

empréstimos compulsórios e toda e qualquer forma de cobrança que lhe seja imposta através de lei para o exercício de 

sua atividade ou em razão de sua personalidade jurídica, quer sejam presentes ou futuros, cobrados ou lançados 

contra a Contratada por qualquer autoridade governamental, federal, estadual ou municipal, em razão deste Contrato, 

de sua execução, ou incidentes sobre ele, incluindo, sem limitação: 

(i) Todos os tributos incidentes sobre renda, receita bruta, faturamento, serviços, lucros, franquia, transporte e 

propriedade; impostos alfandegários, licenças, permissões, impostos sobre circulação de mercadorias, sobre a 

prestação de serviços de qualquer natureza, sobre importação, exportação, industrialização, manufatura ou similares; 

royalties, participações, e também quaisquer multas, penalidades, juros ou outras cobranças incidentes e feitas pelo 

eventual descumprimento de obrigação principal ou acessória referente a tais tributos; 
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4.4.2 A UTC terá o direito de reter na fonte quaisquer tributos incidentes sobre pagamentos devidos à Contratada, 

nos termos deste Contrato, na medida em que tal retenção seja exigida por qualquer autoridade governamental, sendo 

que tal recolhimento isentará a UTC de qualquer responsabilidade junto à Contratada. 

4.4.3 A Contratada deverá indicar na fatura a ser submetida à UTC os valores a serem recolhidos a título de 

contribuição do Instituto Nacional de Seguridade Social em decorrência da prestação dos Serviços. A Contratada 

concorda que a UTC efetuará o recolhimento com base nas informações fornecidas pela Contratada nas faturas e que a 

UTC não será responsável por quaisquer responsabilidades decorrentes desta informação, incluindo nos casos em que 

a Contratada não indique a necessidade do referido recolhimento. A Contratada declara que será a única responsável 

nos casos em considere como não aplicável ou não devido o recolhimento da contribuição ao INSS, devendo a ausência 

desta informação na fatura ser considerada como uma escolha da Contratada pela inaplicabilidade do recolhimento de 

tal contribuição sobre o referido Serviço. 

4.5 Pagamentos: Os pagamentos a serem realizados pela UTC à Contratada por força do presente Contrato deverão 

ser efetuados, mas sendo observadas as seguintes condições: (i) o pagamento somente será devido se a Contratada 

tiver cumprido todas as suas obrigações contratuais, inclusive, sem limitação, a prestação dos Serviços a contento, 

observando os critérios para o aceite parcial (se os Serviços forem prestados em etapas) ou integral pela UTC; (ii) a UTC 

poderá reter quaisquer pagamentos, no todo ou em parte, caso a Contratada esteja inadimplente - neste ou qualquer 

outro contrato em que sejam Partes a UTC e a Contratada; (iii) a Contratada deverá emitir as faturas/Notas Fiscais em 

conformidade com a legislação em vigor. Sua entrega será considerada feita mediante protocolo da UTC; (iv) Não 

aplicável; (v) no caso de dados incoerentes, erros, falhas ou divergências nas faturas, a data de seu pagamento será 

alterada para o primeiro dia útil após cinco dias da reapresentação, pela Contratada, das notas fiscais e faturas 

devidamente retificadas, as quaiS não estarão atualizadas monetariamente ou sujeitas a quaisquer acréscimos. A 

aceitação pela UTC de faturas que não estejam acompanhadas da documentação mencionada nesta Cláusula não 

desobrigará a Contratada de suas responsabilidades fiscais ou trabalhistas nem transferirá tal responsabilidade para a 

UTC. 

4.6. Caso a UTC constate quaisquer irregularidades em faturas já pagas, esta efetuará a glosa e optará ao seu exclusivo 

critério, entre: (i) desconto do valor discrepante no próximo pagamento; ou (ii) notificar a Contratada para 

recolhimento no prazo máximo de dez dias corridos, contados da data do recebimento da notificação. Em qualquer 

hipótese, caso o Preço não seja estabelecido em moeda estrangeira (ou variável de acordo com moeda estrangeira), o 

valor será atualizado pelo IGP-M/FGV. Caso tal índice venha a ser extinto, o índice a ser utilizado em seu lugar será o 

IPCA, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e, caso este último índice também venha a ser 

extinto, as Partes negociarão a aplicação de um novo índice, que deverá ser o mais próximo possível do índice 

anteriormente utilizado em sua forma de cálculo. 
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cLÁUSULA QUINTA - CONFIDENCIALlDADE 

5.1 Sigilo: À Contratada é vedado, sob as penas da lei, prestar informações a terceiros sobre a natureza, conteúdo 

ou andamento dos serviços objeto deste Contrato, bem como divulgar, através de qualquer meio de comunicação, 

dados e informes relativos aos serviços executados ou sobre informações ou documentos fornecidos pela UTC em 

razão dos Serviços, salvo por expressa autorização escrita da UTC. 

5.2 Definicão de Informacão Confidencial: Informação Confidencial significa, para todos os fins deste Contrato, toda 

comunicação escrita ou eletronicamente gravada, ou oral, que venha a ser reduzida a termo ou transcrita de qualquer 

forma, e que seja fornecida para a Contratada ou seus Prepostos, pela UTC e que tenha relação, ou seja revelada em 

conexão, ou com a atividade de cada uma das Partes ou com O objeto deste Acordo, e que seja confidencial, 

patenteada e de qualquer forma não disponível ao público em geral. Não obstante o precedente, as seguintes 

• informações não constituirão Informação Confidencial para os fins deste Acordo: 

• 

• 

a) informações que são ou venham a ser de conhecimento geral do público de outra forma que não pela revelação da 

UTC; 

b) informações que já estivessem em poder da Contratada, em bases de não confidencialidade, antes de serem 

fornecidas pela UTC à Contratada; ou 

c) informações que venham a estar dispqníveis para a Contratada ou seus Prepostos, de forma não confidencial, vindas 

de outra fonte que não a UTC e caso não seja do conhecimento, à época, por parte da Contratada, que esta outra fonte 

estivesse proibida de transmitir de qualquer forma a informação para ela ou para seus Prepostos. 

5.2.1 Definicão de Pessoa: O termo "Pessoa" significa, para os fins desta Cláusula, de forma ampla, toda pessoa 

jurídica, de direito público ou privado, inclusive entidadés governamentais, corporações, sociedades comerciais, 

companhias, outras sociedades, assim como pessoas físicas. 

5.2.2 Definicão de Preposto: O termo "Preposto" significa, para os fins desta Cláusula e quando usado em referência 

a uma das Partes, apenas seus Diretores, Membros de Conselho de Administração e Fiscal, empregados, consultores, 

contratados, mandatários e Afiliadas, se houver, que tenham que conhecer a Informação Confidencial para o Uso 

Permitido. 

5.2.3 Definicão de Afiliada: Para os fins desta Cláusula, a expressão "Afiliada" significa uma companhia, sociedade ou 

outra forma de organização empresarial que controla ou é controlada por uma das Partes, ou que é controlada por 

uma entidade que controla uma das Partes. "Controle", de acordo com esta Cláusula, significa a propriedade direta ou 

indireta de mais de 50% (cinqüenta por cento) dos direitos de voto numa sociedade, companhia ou outra forma de 

organização empresarial, ou o direito de administrar ou dirigir esta entidade, por direito de propriedade ou por direito 
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de voto, através de acordo de acionistas, quotistas ou de administração, ou de qualquer outra forma permitida na 

legislação brasileira. 

5.3 Não-fornecimento de Informacão Confidencial: Da data de assinatura deste Acordo, até 03 (três) anos após o seu 

término ou rescisão, se prazo maior não for previsto em lei ou regulação, cada uma das Partes concorda que todas as 

informações definidas como Informação Confidencial pelas Partes: (i) podem ser revistas ou usadas pela Contratada ou 

seus Prepostos apenas para o cumprimento deste Contrato e dos outros contratos que deste compromisso decorram, 

e para nenhum outro propósito; (ii) serão fornecidas pela Contratada apenas para seus próprios Prepostos, 

conselheiros, consultores, agentes e representantes, na medida do necessário e desde que estes concordem com as 

obrigações contidas neste Contrato; e (iii) serão mantidas em sigilo pela Contratada e não serão comunicadas, ou de 

nenhuma outra forma reveladas para qualquer pessoa não autorizada pela outra Parte a receber tal informação, com 

exceção daquelas exigidas pela legislação brasileira, assegurando, neste caso que todas as medidas razoáveis serão 

• tomadas para assegurar que nenhuma Informação Confidencial seja vista, ou revelada a qualquer pessoa não

autorizada pela Parte Protegida. 

• 

• 

5.4 Autorizações - Caso a UTC, a seu livre e exclusivo critério, autorize a revelação da Informação Confidencial para 

terceiros, deverão ser celebrados, sempre, previamente com eles, acordos de confidencialidade semelhantes, onde 

estes se obrigarão a não fornecer a Informação Confidencial, mantendo-a em sigilo nos termos desta Cláusula. 

5.4.1 Se a Contratada for requisitada ou obrigada a fornecer informação que tenha sido transmitida pela UTC, nos 

termos da Cláusula 5.3 (iii) acima, através de requerimento legal ou judicial ou por ordem governamental, deverá a 

mesma, antes de fornecer tal informação, notificar à UTC no prazo de 3 (três) dias úteis, a fim de que esta ou suas 

Afiliadas possam utilizar-se de todos os meios disponíveis, a seu único critério, para anular tal requerimento ou ordem, 

ou envidar esforços para que tal informação seja mantida confidencial. 

cLÁUSULA SEXTA - PROPRIEDADE INTELECTUAL 

6.1. Propriedade intelectual da UTe: Para a prestação dos Serviços, poderá ser eventualmente conveniente a 

utilização, pela Contratada, de Propriedade Intelectual da UTC. A UTC poderá autorizar a Contratada a utilizar sua 

Propriedade Intelectual, desde que observadas as condições abaixo: 

6.1.1. O termo "Propriedade Intelectual" significa toda a propriedade intelectual e industrial da UTC ou das 

empresas afiliadas e que compõem o grupo econômico da UTC; 

6.1.2. A UTC reserva-se o direito de, a seu exclusivo critério, dar ou não autorização à Contratada para que use 

alguma Propriedade Intelectual da UTC. Para que a autorização seja válida (i) ela deve ser feita por escrito; (ii) firmada 

por representante legal da Contratada, em instrumento que deve conter uma descrição razoável da Propriedade 
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Intelectual objeto da autorização, limites da autorização e demais condições reputadas relevantes pela UTC; e (iii) ser 

necessariamente utilizada somente para os objetivos delineados no presente Contrato durante o prazo de vigência do 

mesmo; 

6.1.3. A Contratada compromete-se a não praticar e impedir que sejam praticados quaisquer atos ou omissões que 

prejudiquem, ou possam vir a prejudicar, a imagem da UTC e sua Propriedade Intelectual; 

6.104. A Contratada reconhece os direitos da UTC sobre a Propriedade Intelectual, especialmente os direitos de 

titularidade e uso. Não poderá a Contratada alegar, portanto, durante a vigência desse Contrato, ou mesmo depois de 

seu término, que em decorrência da autorização de uso da Propriedade Intelectual que lhe venha a ser concedida, 

tenha a Contratada adquirido qualquer direito em relação à Propriedade Intelectual da UTC, além daquele de usá-Ia em 

caráter provisório, nos termos deste Contrato e do termo de autorização; 

6.1.5. É vedado à Contratada, suas coligadas e controladas, assim como afiliadas sob controle comum, utilizar 

qualquer Propriedade Intelectual da UTC, relacionando ou associando de qualquer forma às respectivas razões sociais 

ou nomes de fantasia; e 

6.1.6. Se da execução dos Serviços resultarem inventos, aperfeiçoamentos, inovações ou qualquer tipo de 

propriedade intelectual, estes pertencerão à UTC, obrigando-se a Contratada, desde já, a fornecer todos os subsídios 

necessários para que a UTC providencie toda a documentação, realize todos os registros e tome todas as demais 

providências para proteger seus direitos, inclusive, porém sem limitação, o depósito no Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial -INPI. 

6.2. Propriedade intelectual de terceiros: 

6.2.1. A Contratada deverá informar à UTC, com antecedência razoável, a existência de direitos protegidos pela 

legislação de propriedade intelectual e industrial sobre materiais, máquinas, equipamentos, dispositivos, processos, 

desenhos, modelos, marcas e quaisquer outros bens tangíveis ou intangíveis que pretenda utilizar na prestação dos 

Serviços e obter prévia autorização dos detentores de tais direitos para referida utilização; e 

6.2.2. A Contratada será sempre, perante terceiros, a única responsável pela infração de direito de uso de materiais 

ou processos de fabricação e execução protegidos por marcas e patentes, respondendo diretamente por quaisquer 

indenizações, taxas ou comissões que forem devidas, bem como por quaisquer reclamações resultantes do mau uso 

que deles fizer na execução deste Contrato. 
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• cLÁUSULA SÉTIMA - DECLARAÇÕES E GARANTIAS DAS PARTES 

7.1. As Partes neste ato declaram mutuamente que: 

7.1.1. Representacão: O signatário do presente Contrato é seu legítimo representante legal, ou procurador investido 

com todos os poderes necessários e suficientes, possuindo todas as autorizações necessárias para a assinatura deste 

instrumento; 

7.1.2. Práticas Negociais: Cumprirão com todas as leis, regulamentos e regras aplicáveis à execução das obrigações 

ora assumidas pelo presente Contrato, e neste sentido não deverão, direta ou indiretamente oferecer, pagar, prometer 

pagar ou autorizar o pagamento de qualquer quantia, ou oferecer, dar, prometer dar ou autorizar dar qualquer valor 

para qualquer dirigente ou qualquer empregado de qualquer órgão governamental ou qualquer departamento, 

• agência, órgãos ou companhias subsidiárias integrais destas, qualquer partido político, empregado ou dirigente ou 

qualquer candidato a cargo político ou qualquer subdivisão política, ou qualquer pessoa, enquanto sabendo ou tendo 

razões para saber que toda ou uma parte de tal quantia ou coisa ou valor será oferecida, dada ou prometida, direta ou 

indiretamente para dirigentes governamentais com o objetivo de (i) influenciar qualquer ato ou decisão de tal dirigente 

governamental, inclusive uma decisão de faltar com o cumprimento de suas funções oficiais; ou (ii) induzir tal dirigente 

a fazer ou deixar de fazer qualquer ato com violação de seus deveres legais; ou (iii) induzir tal dirigente governamental 

a usar sua influência com o governo ou órgãos auxiliares deste, com o objetivo de dar assistência a qualquer das Partes 

na obtenção ou reserva de negócios com ou direcionando negócios para qualquer pessoa; 

• 

• 

7.1.3. Notificarão uma a outra Parte, imediatamente, acerca de qualquer solicitação, demanda ou outro 

requerimento de qualquer coisa de valor, por ou em representação de qualquer dirigente governamental, partido 

político, dirigente de partido político, ou qualquer candidato a cargo político relacionado ao objeto deste Contrato; e 

7.1.4. Não obstante quaisquer disposições deste Contrato em contrário, indenizarão, defenderão e manterão 

incólume a parte adimplente, assim como sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum, e 

seus respectivos diretores, gerentes, empregados e representantes, contra qualquer ação, perda, prejuízo, 

responsabilidade, despesas ou custos, sejam de que natureza forem, incluindo honorários advocatícios em bases 

razoáveis, taxas e custos oriundos ou relacionados à falha da Contratada no cumprimento das disposições ora 

estabelecidas. 

7.1.5 As obrigações de cada Parte, pactuadas nos itens 7.1.2, 7.1.3 e 7.1.4. acima, permanecerão em vigor ainda que 

findo O presente Contrato. 

7.1.6. A Contratada declara neste ato que irá abster-se de utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execução 

deste instrumento, mão-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República, bem 
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camo exigir que a referida medida seja adotada nos contratos firmados com os fornecedores de seus insumos e/ou 

prestadores de serviços, sob pena de rescisão do Contrato. Declara também que cumprirá e fará cumprir por seus 

subcontratados toda a legislação trabalhista em vigor no País. 

cLÁUSULA OITAVA - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

8.1. Responsabilidade geral da Contratada: Na prestação dos Serviços a Contratada empregará máximo zelo, 

responsabilizando-se integralmente por si, seus empregados, prepostos e subcontratados perante a UTC e a terceiros 

afetados pelas perdas e danos a que der ensejo, seja por ação ou omissão. A Contratada deverá garantir a qualidade de 

todos os Serviços executados e materiais aplicados. A Contratada, igualmente, responsabilizar-se-á pela inobservância 

ou infração de dispositivos legais vigentes na execução dos Serviços. A Contratada defenderá e indenizará 

integralmente a UTC em relação a quaisquer ações, processos, reclamações, arbitragens, inquéritos, investigações de 

• qualquer natureza ou qualquer outro procedimento iniciado contra a UTC com base em inadimplemento (mesmo que 

parcial) de qualquer das obrigações da Contratada. 

• 

• 

8.2. Responsabilidade por inadimplemento: A Contratada será responsável por si, seus empregados, prepostos e 

subcontratados, por todas as perdas e danos resultantes de seu inadimplemento, inclusive e sem limitação, no caso de 

rescisão deste Contrato por quaisquer dos motivos aqui relacionados, 

8.3. Responsabilidade trabalhista e previdenciária: 

8.3.1. O presente Contrato não constitui nenhum vínculo de emprego entre as Partes, nem entre os seus 

representantes, empregados, contratados e subcontratados. 

8.3.2. As Partes permanecerão e se reconhecem, desde já, independentes, e, por força deste Contrato, não ficará, de 

forma alguma, estabelecido ou criado vínculo empregatício, ou de responsabilidade, da UTC com relação ao pessoal 

que a Contratada utilizar, direta ou indiretamente, para a prestação dos Serviços ora contratados, correndo por conta 

exclusiva da Contratada todas as despesas com esse pessoal, sejam ou não empregados seus, inclusive pelos encargos 

decorrentes da legislação vigente, seja trabalhista ou previdenciários, ou quaisquer outros, além de quaisquer 

obrigações não pecuniárias decorrentes da legislação trabalhista e previdenciária em vigor, particularmente, porém 

não somente, contribuições ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS ou Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço - FGTS. 

8.3.3. A Contratada deverá manter a UTC livre de qualquer reclamação em relação aos Serviços ou a este Contrato 

apresentada por seus empregados ou subcontratados. A Contratada, neste ato, responsabiliza-se por quaisquer 

reclamações trabalhistas ou qualquer outro ato de natureza administrativa ou judicial, inclusive aqueles decorrentes de 

acidente de trabalho que venham ou possam vir a ser ajuizadas por seus empregados ou por terceiros que tenham sido 

destacados pela Contratada para a execução dos Serviços, contra a UTC, respondendo integralmente pelo pagamento 
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de eventuais condenações, indenizações, multas, honorários advocatícios, custas processuais e demais encargos que 

possa haver, podendo a declaração aqui ser utilizada para fins de denunciação em qualquer ação trabalhista que exista 

ou venha a existir pelos mesmos, aplicando-se ao presente Contrato o disposto no artigo 70, inciso 111, do Código de 

Processo Civil Brasileiro. 

8.3.4. A Contratada deverá pagar pontualmente os salários de seus empregados bem como todos os encargos 

sociais, trabalhistas e previdenciários incidentes ou que venham a incidir direta ou indiretamente sobre o custo de 

mão·de-obra, seguro de acidentes do trabalho, assim como todos os tributos e contribuições que incidam sobre os 

custos dos Serviços objeto deste Contrato, comprovando perante a UTC, sempre que por esta solicitado, o 

cumprimento de tais obrigações. 

8.3.4.1 Fica expressamente pactuado que, se porventura a UTC for autuada, notificada, intimada ou condenada, em 

• razão do não cumprimento em época própria, de qualquer obrigação atribuível à CONTRATADA, decorrente deste 

Contrato, seja de natureza fiscal, trabalhista, previdenciária, ou de qualquer outra espécie, assistir-Ihe-á o direito de 

reter os pagamentos devidos, com base neste ou em outro Contrato até que a CONTRATADA satisfaça a respectiva 

obrigação, liberando desta forma a UTC da autuação, notificação, intimação ou condenação que possa ter sofrido. 

• 

• 

8.3.4.2. Caso a UTC já tenha efetuado todos os pagamentos devidos à CONTRATADA, ou no caso deste Contrato já ter 

sido encerrado, não havendo possibilidade de compensação satisfatória com base em outro Contrato, assistirá a UTC o 

direito de cobrar judicialmente tais obrigações da CONTRATADA, servindo, para tanto, o presente Contrato como título 

executivo extrajudicial na forma da legislação processual civil em vigor. 

8.3.4.3. Caso seja proposta Reclamação Trabalhista em face da Contratada e a UTC venha a ser citada para integrar o 

pólo passivo da lide fica a UTC expressamente autorizada a: (i) reter da Contratada, com base neste e/ou em outro 

Contrato em vigor, importância tão próxima quanto possível, do valor das parcelas pleiteadas, no primeiro 

faturamento, caso a autoridade judiciária não a exclua do processo; ou (ii) ressarcir-se, nas mesmas condições, 

independentemente do resultado da ação, dos valores despendidos pela UTC, seja com a contratação de advogados, 

disposição de prepostos, ou com o pagamento de despesas judiciais. Na hipótese de os advogados serem funcionários 

da UTC deverá se considerar as horas trabalhadas no caso e a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil 

-OAB. 

8.3.5. A Contratada se obriga a apresentar à UTC, quando solicitadas, as Guias de Recolhimento das contribuições 

devidamente quitadas relativas ao período de vigência deste Contrato ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, 

ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS e ao Programa de Integração Social - PIS referentes aos empregados 

que executarem os Serviços ora contratados. A não apresentação desses documentos e/ou o não cumprimento dessas 

obrigações pela Contratada, implicará automaticamente em autorização expressa para que a UTC retenha quaisquer 
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pagamentos devidos até o efetivo cumprimento desta obrigação contratual, não constituindo tal retenção motivo ou 

pretexto para cobrança, por parte da Contratada, dos acréscimos previstos em virtude de mora. 

8.4. Subcontratacão: A Contratada deverá ter autorização prévia, expressa e por escrito da UTC para qualquer tipo 

de subcontratação que tenha a intenção de realizar para prestação de qualquer parte dos Serviços. A subcontratação 

não provocará qualquer aumento no Preço. A autorização para a subcontratação não exime a Contratada da 

responsabilidade total pelo cumprimento de todos os termos e condições deste Contrato. Portanto, a Contratada fica, 

perante a UTC, sob todas as hipóteses, responsável pelo controle de qualidade, vistoria e aceitação dos serviços 

prestados pelos subcontratados, e será responsável também por todas as perdas e danos causados pelos mesmos. 

Todos os pagamentos eventualmente devidos aos subcontratados serão de exclusiva e integral responsabilidade da 

Contratada, que deverá indenizar a UTC por qualquer demanda eventualmente realizada pelos subcontratados contra 

a UTC nesse sentido. As demais disposições referentes aos empregados da Contratada aplicar-se-ão, mutatis mutandi, 

• aos subcontratados. 

• 

• 

8.5. Substituicão de empregados I subcontratados: A UTC reserva-se o direito de solicitar a substituição de 

quaisquer dos empregados I subcontratados que a Contratada disponibilizar para execução dos Serviços ora 

contratados, mediante notificação por escrito à Contratada. A Contratada deve realizar a substituição em, no máximo, 

48 (quarenta e oito) horas da solicitação da UTC para tanto, e sem prejuízo à consecução dos Serviços ora contratados 

e sem cobrança de qualquer montante adicional. Todos os Serviços deverão ser executados por pessoal especializado, 

sob a supervisão e coordenação da Contratada. 

8.6. Responsabilidade por fornecimento de materiais: Caso, na prestação dos Serviços, a Contratada também 

forneça materiais e, na hipótese de a UTC fornecê-los, responde a Contratada por culpa ou dolo quanto aos danos 

causados aos mesmos. O material danificado deverá ser reposto imediatamente pela Contratada e, se houver mora 

nessa reposição a UTC poderá, a seu exclusivo critério, adquirir tais materiais e descontar o respectivo valor de 

quaisquer créditos detidos pela Contratada contra a UTC. A aquisição de materiais pela UTC, sob tais circunstâncias, 

não exime a Contratada dos riscos referentes aos mesmos. 

8.6.1. No caso de os Serviços constituírem realização de obra referente a edifícios ou outras construções de maior 

porte, a Contratada responderá pela solidez e segurança do trabalho, nos termos do art. 618 do Código Civil. 

8.7. Responsabilidade tributária: A Contratada será responsável por cumprir toda a legislação tributária a ela 

aplicável e recolher todos os tributos devidos e a cumprir todas as obrigações principais e acessórias referentes aos 

mesmos. No descumprimento de qualquer das obrigações aqui descritas a TERMO NORTE terá o direito de reter todos 

e quaisquer créditos que tenha contra a Contratada, seja neste Contrato ou qualquer outro assinado entre as Partes, 

para fazer frente à respectiva contingência e a Contratada, nesses casos, não terá direito a qualquer remuneração ou 

atualização monetária sobre o valor retido, no caso de eventuais devoluções. 
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8.8. Responsabilidade Ambiental: A Contratada deverá atuar de forma a que suas ações, direta ou indiretamente 

relacionadas ao objeto contratado, provoquem o menor impacto ambiental; 

8.9. Garantia: A Contratada garantirá os Serviços prestados pelo prazo de 90 dias após terminado ou rescindido o 

presente Contrato, responsabilizando-se pela correção de quaisquer vícios ou não-conformidades durante tal prazo. 

Eventuais reparos deverão ser realizados pela Contratada sem qualquer tipo de cobrança adicional. 

cLÁUSULA NONA - PENALIDADES 

9.1 Penalidades aplicáveis à Contratada: Sem prejuízo das demais disposições deste Contrato e da 

responsabilização por perdas e danos, as penalidades aplicáveis à Contratada são as seguintes (no caso de duplicidade 

• de penalidades para um mesmo evento, prevalece a mais específica): 

9.1.1. Por inadimplemento sanado: 2S% do valor do pagamento relativo à parcela do Preço correspondente àquela 

parte inadimplida dos Serviços; 

9.1.2. Por inadimplemento não sanado: 100% do valor do pagamento relativo à parcela do Preço correspondente 

àquela parte inadimplida dos Serviços; 

9.1.3. Por descumprimento de qualquer obrigação acessória, particularmente aquelas previstas na Cláusula 8: 100% 

do Preço referente ao mês em que tal descumprimento ocorreu. 

9.2. Penalidades aplicáveis à UTC: Sem prejuízo das demais disposições deste Contrato, fica caracterizada a mora 

• da UTC quando a mesma deixar de liquidar qualquer dos pagamentos até a data de seu vencimento. 

• 

9.2.1. 

(i) 

(ii) 

9.3. 

No caso de mora, incidirão sobre a parcela em atraso, além da atualização monetária, os seguintes acréscimos: 

multa de 2% (dois por cento); e 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die. 

Descontos: Todas as penalidades aplicáveis à Contratada são passíveiS de desconto de parcelas do Preço e/ou 

de pagamentos devidos pela UTC à Contratada por força de eventuais outros contratos que celebraram. 

9.4. Atualização monetária: Todos os valores das penalidades aqui mencionados serão atualizados 

monetariamente pelo IGP-M/FGV desde a data do evento que deu origem à aplicação da penalidade até o dia do seu 

pagamento, exceto no caso do Preço estabelecido em moeda estrangeira (ou variável de acordo com moeda 

estrangeira) em que não haverá qualquer atualização monetária. Caso o índice IGP-M/FGV venha a ser extinto, o índice 
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a ser utilizado em seu lugar será o IPCA, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e, caso este 

último índice também venha a ser extinto, as Partes negociarão a aplicação de um novo índice, que deverá ser o mais 

próximo possível do índice anteriormente utilizado em sua forma de cálculo. 

9.5. Perdas e danos: execução específica: As penalidades acima descritas não limitarão o direito das Partes a serem 

indenizadas por quaisquer perdas e danos sofridos e não limitarão, tampouco, o direito das Partes de buscarem 

judicialmente a execução específica das obrigações aqui contraídas, uma em relação à outra. 

cLÁUSULA O~CIMA - RESCISÃO 

10.1. Rescisão pela UTC: a UTC poderá rescindir o presente Contrato, mediante notificação prévia, nas seguintes 

hipóteses: (i) a Contratada deixar de cumprir qualquer de suas obrigações contratuais após ter sido notificada do fato e 

• não ter sanado integralmente seu inadimplemento no prazo de 10 (dez) dias da data de recebimento de tal notificação; 

(ii) a Contratada torne-se ou esteja na iminência de tornar-se insolvente, entre ou esteja na iminência de entrar em 

qualquer tipo de reestruturação da dívida com credores, liquidação extrajudicial, requeira ou tenha decretada ou 

esteja na iminência de requerer ou ter decretada sua falência ou inicie ou esteja na iminência de iniciar qualquer tipo 

de recuperação judicial ou extrajudicial; (iH) serem iniciadas quaisquer medidas pelas autoridades competentes que 

impossibilitem a continuação da prestação dos Serviços em decorrência de violação, pela Contratada, de dispositivos 

legais vigentes; (iv) a Contratada passar por qualquer reestruturação societária, inclusive, sem limitação, mudança de 

seu controle; ou (v) ocorrer majoração relevante dos tributos aplicáveis ao Contrato. 

• 

• 

10.1.1. O presente Contrato poderá ainda ser rescindido a qualquer tempo pela UTC, mediante simples aviso, por 

escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que possa ser imputado qualquer ônus à mesma. 

10.1.2. Durante o período entre a data do recebimento da notificação de rescisão pela Contratada e a data efetiva da 

rescisão, a Contratada preparará e apresentará à UTC um relatório completo dos Serviços executados até a data da 

rescisão e entregará à UTC os documentos de propriedade da UTC que estiverem na posse da Contratada. 

10.2. Rescisão pela Contratada: a Contratada poderá rescindir o presente Contrato mediante notificação com 

antecedência mínima de trinta dias, nas seguintes hipóteses: (i) a UTC deixar de cumprir qualquer de suas obrigações 

contratuais após ter sido notificada do fato e não ter sanado integralmente seu inadimplemento no prazo de dez dias 

da data de recebimento de tal notificação; ou (ii) a UTC venha a tornar-se ou esteja na iminência de vir a tornar-se 

insolvente, ou ainda entre ou esteja na iminência de entrar em qualquer tipo de reestruturação da dívida com 

credores, liquidação extrajudicial, venha a requerer ou tenha decretada ou esteja na iminência de requerer ou ter 

decretada sua falência ou inicie ou esteja na iminência de iniciar qualquer tipo de recuperação judicial ou extrajudicial. 
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10.3. Conseqüências da rescisão: Ressalvado o disposto na subcláusula 10.1.1. supra e não obstante as demais 

penalidades previstas neste instrumento, ocorrendo a rescisão do Contrato nos casos previstos nesta Cláusula, a Parte 

que tiver dado causa ficará sujeita ao pagamento de uma multa equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do valor total 

referente às parcelas vincendas devidas em razão dos Serviços. 

10.3.1. Em função da rescisão deste Contrato por qualquer motivo, a Contratada devolverá todas as Informações 

Confidenciais da UTC As disposições que por sua natureza devam continuar em vigor após a rescisão do presente 

Contrato continuarão em vigor, particularmente aquelas concernentes à Informações Confidenciais previstas na 

Cláusula Quinta. 

10.4. Transicão: No caso de rescisão deste Contrato por qualquer motivo, a Contratada cooperará com a UTC e 

empregará seus melhores esforços no sentido de realizar a transferência dos Serviços e dos produtos derivados para 

• quem a UTC venha a contratar a fim de dar continuidade aos serviços. Tal cooperação será realizada sem quaisquer 

acréscimos ao Preço, desde que seja feita em critérios economicamente razoáveis, podendo as despesas virem a ser 

reembolsadas, desde que observadas as condições para tanto contidas neste Contrato e a concordância expressa e por 

escrito da UTC 

• 

• 

cLÁUSULA D~CIMA PRIMEIRA - CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR 

11.1. Caracteriza-se como caso fortuito ou força maior a disposição relativa a força maior contida no artigo 393 e 

seu parágrafo único, do Código Civil Brasileiro ("Força Maior"). 

11.2. Caso uma das Partes não possa cumprir qualquer de suas obrigações por motivo de Força Maior, o Contrato 

permanecerá em vigor, devendo a obrigação afetada ficar suspensa pelo tempo de duração do evento que ocasionou 

tal suspensão. 

11.3. A Parte afetada pela ocorrência de um evento de Força Maior deverá comunicar o fato à outra Parte, num 

prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas contado da data do evento, mediante notificação por escrito contendo 

descrição pormenorizada do referido evento de Força Maior, indicação da parcela da obrigação que ficará afetada pelo 

evento e a indicação do período estimado de duração do impedimento alegado. 

11.4. A suspensão das obrigações em decorrência de Força Maior não terá o efeito de eximir a Parte afetada das 

obrigações relativas ao período anterior à ocorrência de evento de Força Maior. A Parte afetada pelo evento de Força 

Maior deverá tomar e demonstrar que tomou todas as medidas e esforços comercialmente razoáveis para remover os 

efeitos dele decorrentes e impeditivos do cumprimento de suas obrigações ou para mitigar a extensão desses efeitos. 
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11.5. Cessado o evento de Força Maior, a Parte que o tiver invocado deverá comunicar o fato de imediato à outra 

Parte, mediante notificação por escrito, ficando a Parte até então impedida de cumprir as suas obrigações obrigada a 

retomar imediatamente o cumprimento das mesmas, na forma prevista neste Contrato. 

11.6. A alegação indevida, por qualquer das Partes, da ocorrência de caso fortuito ou Força Maior com vistas ao não 

cumprimento de uma obrigação nos termos deste Contrato, dará direito à outra Parte de promover a rescisão deste 

Contrato, arcando a Parte que der causa à rescisão com as penalidades previstas na Cláusula Décima. 

11.7. As Partes reconhecem e aceitam que este Contrato poderá ser rescindido, por prévia notificação escrita 

enviada por uma Parte à outra, na hipótese de uma Parte deixar de cumprir com suas obrigações contratuais por um 

periodo maior do que 60 (sessenta) dias consecutivos devido a um evento de Força Maior, sem que caiba qualquer 

indenização às Partes. 

cLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DISPOSiÇÕES FINAIS 

12.1. Modificacão: Qualquer alteração a este Contrato somente será válida se aceita por ambas as Partes mediante 

Termo Adit'ivo. 

12.2. Autonomia das Partes: Este Contrato não implica intermediação de negócios, nem cria parceria, sociedade, 

associação ou consórcio entre as Partes, ficando esclarecido que os Serviços ora contratados são prestados de forma 

eventual, em caráter de total autonomia e independência, sem qualquer obrigação de exclusividade, podendo a UTC 

contratar serviços da mesma natureza com outras empresas de sua escolha. 

12.3. Acordo integral: Este Contrato constitui a declaração integral e completa de todas as condições e declarações 

do Contrato celebrado entre a UTC e a Contratada com relação a seu objeto, e substitui todos os documentos ou 

• entendimentos anteriores, sejam verbais ou escritos. 

• 

12.4. Título executivo extrajudicial: O presente Contrato representa um titulo executivo extrajudicial para as 

finalidades do Código de Processo Civil brasileiro. 

12.5. Renúncia: novacão: A tolerância ou não exercício, por qualquer das Partes, de quaisquer direitos a ela 

assegurados neste Contrato ou na lei em geral, não implicará novação ou renúncia a qualquer desses direitos, podendo 

tal Parte exercê-los a qualquer tempo. 

12.6. Cessão: A Contratada não poderá ceder, no todo ou em parte, seus direitos e obrigações oriundos deste 

Contrato sem a expressa e prévia anuência da UTC, por escrito. 
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12.7. Sucessores; cessionários: O presente Contrato obriga as Partes, seus legítimos sucessores e seus cessionários 

autorizados. 

12.8. Foro: As Partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes do presente Contrato e sua execução. 

E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e para 

um só efeito, na presença das testemunhas abaixo identificadas: 

São Paulo, 30 de abril de 2013. 

U T C ENGENHARIA S/A. MANWIN SERViÇOS E PARTICIPAÇÕES LTOA. 

Testemunhas: 

Nome: Nome: 

Rg.: Rg.: 
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& • PREFEITURA DE 
SANTANA DE PARNAÍBA 

, .. Dt-;-IIo*-=~ ;i;ik,--

MANWIN SERVICOS E PARTICIPACOES LIDA 
EST DOS ROMEIROS, 6388 - ANTIGA AV MARGiNAl 36 
CENTRO - Santana de Pamaiba I SP 06501-001 
Fone: (11) 55381039 email: manwinservicos@gmail.com 
CNPJ: 04.949.979/0002-80 CCM: 0000072558 IE: ISENTO 

NOTA FISCAL 
ELETRÔNICA 
DE SERViÇOS 

Código de Serviço: 143 - assessoria e consultoria de qualquer natureza, nao contida em outros itens desta 
NF.., 

(TRIBUTADOS) lista; analise, exame, pesquisa, coleta, compilaçao e fornecimento de dados e informaçoes de qualquer natureza, 
No 11 inclusive cadastro e similares 

Data de Emissão: 27/06/2013 

Fatura No I Valor R$ Forma Pgto I 
11 I ' ""."-'"r' AVISTA I 

TOMADOR UTC ENGENHARIAS/A 

ENDEREÇO Rua 26 de Março. 26. Sala 03 - Centro 

MUNIClplO Poá UF:SP CEPo 08555-620 

END.COBRANÇA O Mesmo 

44.023.66110069-04 

VALOR POR I DOIS MILHOES. VINTE E TRES MIL E SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS 
EXTENSO 

DEVEÀI SERVIC05 E PARTICIPACOES LIDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE 
,AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRMINADOS. 

QTDE UNID DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 
PREÇOS IR$) 

UNITÁRIO TOTAL 

1 UM 
Prestação de Serviços de Gestao Administrativa, Conforme Contrato 

2.156.250,00 2.156.250.00 
datado em 30104/13 

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$) 

ISS IRRF Pis I Cofins I CSLL I INSS 

0,00 32.343.75 14.015,63 I 64.687,50 I 21.562,50 I 0,00 

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO 1 OBSERVAÇÕES 

Banco tau·Unibanco SA 
Ag 2958 
CC 15294-0 

I NÃO VALE COMO RECIBO Base 155 R$ 797.812,50 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 

Aliquota: % 2,00 

ISS Incluso R$ 15.956,25 R$ 2.156.250,00 

Assinatura Digital 

HIR4SGOL BTK0646T nXMJJHK OFTOOHOM 

GVOZCA4C AOXGRH2B 52349NL 1 ZM27TXEN 

MN1UC41M FDSOS499 M3VDMCET 0499IBOW 

B2URNWMJ X6SBVMZ1 URlOWZGJ K614VOZ2 

Cort& na Linha Ponrifhada ............... _ ........................................•...••••••••.........••................................................. 

• 

Assinatura Digital NFE No 11 
Santana de Parnaíba - CCM: 0000072558 

HIR48GQL BTK0646T TIXMlJHK QFTQOHOM 

GVOZCMC AOXGRH2B 52349NL 1 ZM27TXEN 

MN1UC41M FDBQS499 M3VDMCET 04991BQW 

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA MANWIN SERVlCOS E PARTICIPACOES 
LTDA 

OS SERViÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 

LocaVDam: ____________________________ _ 

Assinatura do Recebedor 
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• 

• 8 
PREFEITURA DE • 

SANTANA DE PA'RNAIBA 
~ _ ... - . 

r.c. ... :U. hIIIo 

MANWIN SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA 
EST DOS ROr.EIROS, 6388 - MfrIGAAV MARGiNAl 36 
CENTRO - Santana de Pamalba I SP 06501-001 
Fone: (11) 55381039 emai!: manwinservicos@gmai1.com 
CNPJ: 04,949,979/0002-80 CCM: 0000072558 IE: ISENTO 
Código de Serviço: 143 - assessoria e consultoria de Qualquer natureza, nao contida em outros itens desta 
lista; analise, exame, pesquisa, coleta. compilaçao e fornecimento de dados e informaçoes de qualquer natureza, 
inclusive cadastro e similares 
Data de Emissão: 06/08/2013 

Fatura No I ValorR$ Forma Pgto I 
14 I AVISTA I 

TOMADOR UTC ENGENHARIAS/A. 

ENDEREÇO Rua 26 de Março, 26, Sala 03 - Centro 

MUNIC[PIO Poã UF:SP CEP: 08555-(120 

O Mesrm 

44.023.661/O069~ 

NOTA FISCAL 
ELETRÕNICA 
DE SERVIÇOS 

NF-e 
(TRIBUTADOS) 

No 14 

tIl;"n""."". 
V~~::s~R I NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE MD- E QUARENTA E orro REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS 

DEVE A EMPRESA MANWIN SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA OS VAlORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE 
SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRMINADOS. 

aTDE UNID DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 
PREÇOS (R$) 

UNITÁRIO TOTAL 

1 UM 
Prestação de Serviços de Gestao Administrativa, Conforme Contrato 

1.032.550,00 1.032.550,00 
datado em 30/04/13 

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$) 

155 IRRF Pis I Cofins I CsLL I INSS 

0,00 15.488,25 6.711,58 I 30.976,50 I 10.325,00 I 0,00 

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES 

Banco Itau-Unibanco SA 
Agencia 2958 
Conta Corrente 15294-0 

'ÃO VALE COMO RECIBO Base ISS R$ 382.043,50 VALOR TOTAL DOS SERViÇOS 

AJiquota: % 2,00 

ISS Incluso R$ 7.640,87 R$ 1.032.550,00 

Assinatura Digital 

MKZU9D1L M6LNY4G7 W1KBDV21 C91EKQLC 

DH001GRQ BKBLBWWA YHWWZ66F 2RFEH4KA 

RBB511MH 5WIN485Y NHN3ROHP TF6L31GZ 

"Q750CZ3E U2NQ2K5X YFINOLYN '2LB03BEU - -- - _. -

Corto no Linha Pontilhada 
~.~.~._._.~ ............ ~ ........ ~ ••.•.....•.....•..•.•.................................................... _ ..............•••••.. 

• 

Assinatura Digital NFE No 14 
Santana de Parnalba - CCM: 0000072558 

MKZU9D1L W6LNY4G7 W1KBDV21 C91EKQLC 

DHOO1GRQ 8K8LBWWA YHWWZ66F 2RFEH4KA 

R8B511MH 5WIN4B5Y NHN3ROHP TF6L31GZ 

- RECEBI (EMCS) DA EMPRESA MANWIN SERVlCOS E PARTICIPACOES 
LTDA 

OS SERViÇOS CO NSTMfrES DESTA NOTA FISCAL ELETRONICA 

LocallData: _____________ _ 

Assinatura do Recebedor 
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• 

PREfEITURA DE 
SANTANA DE PARNAíBA 

~~~tiHdo.~~~·~·_--

MANWIN SERVICOS E PARTICIPACOES LIDA 
EST DOS ROMEIROS, 6388 - ANTIGA AI/. tMRGINPL 36 
CENTRO - Santana de Pamaiba I SP 06501-001 
Fone: (11) 55381039 email: manwinservicos@gmail.com 
CNPJ: 04.949.979/0002-80 CCM: 0000072558 IE: ISENTO 

NOTA FISCAL 
ELETRÔNICA 
DE SERViÇOS 

Código de Serviço: 143 - assessoria e consultoria de qualquer natureza, nao contida em outros itens desta 
NF-e 

(TRIBUTADOS) lista; analise. exame, pesquisa, coleta. compilaçao e fornecimento de dados e informaçoes de qualquer natureza, 
No28 inclusive cadastro e similares 

Data de Emissão: 1111212013 

Fatura No I Valor R$ I Forma Pgto I 
28 I 351.937.50 I AVISTA I 

TOMADOR UTC ENGENHARIASIA. 

ENDEREÇO Rua 26 de Março, 26, Sala 03 - Centro 

MUNIClplO Poá UF:SP CEP: 08555-620 

.:~: 
-. O MesTTO 

44.023.661/0069-04 

VALOR POR I TREZENTOS E CINQUENTA E UM MlL E NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAJS E CINQUENTA CENTAVOS 
EXTENSO 

DEVE À EMPRESA MANWIN SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE 
SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAJXO DISCRMlNADOS. 

QTDE UNID DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 
PREÇOS (R$) 

UNITÁRIO I TOTAL 

1 UM Prestação de Serviços Conforme Contrato 375.000,00 I 375.000,00 

RETENÇÔES NA FONTE PELO TOMADOR (R$) 

ISS ~ IRRF L Pis Cofins 1 CSLL I INSS 

0,00 I 5.625,00 I 2.437,50 11.250,00 I 3.750,00 L 0,00 

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES 

ltau Unibanco SA 
~2958 

Cc 15294-0 

L NÃO VALE COMO RECIBO Base ISS R$ 138.750,00 VALOR TOTAL DOS SERViÇOS 

Allquota: % 2,00 

ISS Incluso R$ 2.775,00 R$ 375.000,00 

Assinatura Digital 

6CZN2Z77 27PBWITT SOCTANYY ABZOMRYK 

4AEOVOQP SPORZWR5 4AYFFS11 XPW79149 

BCIQJ2ZL M6P1H1UJ B92J1RN4 X8YZU1DY 

TVS99GU3 UMD40C23 NK89ZC9T IZXGWAYL 

Corto na linha PontllhadD ...... -... __ .. _---~ .•..•.•.•.•••............ -_._-_._-- .......................... ----_._-.. _-_ .................. _-.-_._-_ ....... . 

• 

Assina!ura Digital NFE No 28 
Santana de Parnaiba - CCM: 0000072558 

6CZN2Z77 27PBWrTT SOCTANYY ABZOMRYK 

4AEOVOQP SPORZWR5 4AYFFS11 XPW79149 

BCIQJ2ZL M6P1H1UJ B92J1RN4 X8YZU1DY 

TVS99GU3 UMD40C23 NK89ZC9T rzxGWAYL 

RECEBI (EMOS) DA EMFRESA MANWIN SERVlCOS E PARTICIPACOES 
LTDA 

OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRONICA 

loca~a~: __________________________ _ 

Assinatura do Recebedor 
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• 

15101/14 Nota Fiscal Eletrooicade Ser~ços --------------------------------7'1--. ..... ----_ .. 

• 

• 

• 

PREFEITURA .DE 
SAtfTANA :DE PARNAíBA 

~1Jo P';u,;-- .-

MANWIN SERVICOS E PARTICIPACOES L TOA 
EST DOS ROMEIROS, 6388 - ANTIGA AV. MARGINAL 36 
CENTRO - Santana de Pamaíba I SP 06501-001 
Fone: (11)55381039 email: manwinservicos@gmail.com 
CNPJ: 04.949.97910002-80 CCM:72558 IE: ISENTO 

NOTA ASCAL 
ELETRÔNICA 
OE SERViÇOS 

Código de Serviço: 143 - asse5SJria e con&Jltoria de qualquer natureza, nao contida em outros itens 
NF-e 

(TRlBUT AOOS) desta lista; analise. exame, pesquisa. coleta. compilaçao e fornecimento de dados e informaçoes de 
qualquer natureza, inclusive cadastro e similares No 33 

Data de Emissão: 1510112014 

Fatura No I Valor R$ I Fortna Pgto I 
33 I 2.463.562,50 I A VISTA I 

mMADOR UTC ENGENHARIA SIA. 

ENDEREÇO RUA CHI LE, 61 - SÃO LUIZ 

MUNiCíPIO CANOAS UF:RS CEPo 92420060 

END.COBRANÇA o mesmo 

CNPJ/CPF 44.023.661/0065 -72 Inscr.EST.! RG : 0240289277 '"ser CeM No: 51223 

VALOR POR I DOIS MILHOES, QUATROCENTOS E SESSENTA E TRES MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E 
EXTENSO CINQUENTA CENTAVOS 

DEVE A EMPRESA MANWlN SERVICOS E PARTICIPACOES LTOA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE 
SERViÇOS, REFERENTE AOS SERViÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS. 

QmE UNID DISCRIMINAÇÃO DOS SERViÇOS 
PREÇOS (R$) 

UNITÁRIO I mTAL 

1 UM SERViÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS CONFORME CONTRAm 2.625.000,00 I 2.625.000,00 

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (RS) 

ISS I IRRF I Pis I Cofins I CSLL I INSS 

0,00 39_375,00 I 17_062,50 I 78.750,00 I 26.250,00 I 0,00 

INSTRUÇOES PARA PAGAM ENTO 1 OBSERVAÇÕES 

IT AU UNI BANCO SA 
AG 2958 
CC 15294-0 .. 

-NÃO VALE COMO RECIBO Base ISS R$ 971.250,00 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 

Alíquota: % 2,00 

ISS Incluso R$ 19.425,00 R$ 2.625.000,00 

Ass inatura Digital 

ZS151W4E REXlWSR9 F5P3RJ02 WGKM02FH 

Ol3CGGKT 9U50FN9C UMRGZNT4 P03R85F4 
_.",' . ~,-. -_._---~,- ---"-~--"------'~-_._, .--~.....-.-~-----~-- - ",._--- - -_._- - - - _ ... - -,-, 

,....--- > 

30Kl1ARK NVD1,ASQZ 5FJI3Z6L9 2YP9098G 

IE4LHM3R TUGIU1W OlFW6L8R 8Y70HOS2 

Corte na UnJw Pontilhada _ .. __ .~ ...... -~ .... -.... ~~ .... _*--_ ... _-~ .... _ .. _-_ .. _-- ...................... _------_ ........................................... . 

Assinatura Digital NFE No 33 
Santana de Parnaiba - CCM: 72558 

ZS151W4E REXIWSR9 F5P3RJ02 WGKM02FH 

013CGGKT 9U50FN9C UMRGZNT4 P03R85F4 

30KI1ARK NVD1ASOZ 5FA3Z6L9 2YP9Q9BG 

IE4LHM3R TUGIU1VY QIFW6L8R 8Y70HOS2 

RECEBI (EMaS) DA EMPRESA MANWlN SERVICOS E PARTICIPACOES 
LTDk 

OS SERViÇOS CONSTANTES DEST A NOTA FISCAL ELETRÔNICA 

LocalfOata: _______________ _ 

Assinatura do Recebedor 

https:/fv.Mw.nf-eletrCllica.com.br/nfeletronicatCONTRIBlNF _Impri rre.asp?s=919684589&rrF 3&x= 1 &q = 13&a=33&b= N 1/1 
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c 8 
PREFEITURA DE 

SANTANA DE PARNAíBA 
~.u."-"';"" 

MANWIN SERVICOS E PARTICIPACOES LTOA 
EST DOS ROMEIROS, 6366 - ANTIGA AV MARGINAL 36 
CENTRO - Santana de Parnaíba I SP 06501-001 
Fone: (11) 55361039 email: maminservicos@gmailocom 
CNPJ: 04,949,979/0002-80 CCM: 0000072558 IE: ISENTO 

NOTA FISCAL 
ELETRÔNICA 
DE SERViÇOS 

Código de Serviço: 143 - assessoria e consultoria de qualquer natureza. nao contida em outros itens desta 
NF-e 

(TRIBUTADOS) lista; analise. exame, pesquisa. coleta. compilaçao e fornecimento de dados e informaçoes de qualquer natureza, 
No 30 inclusive cadastro e similares 

Data de Emissão: 17/12/2013 

Fatura No I . Valor R$ Forma Pgto I 
30 I '"' "nnn AVISTA I 

TOMADOR UTC PARTICIPAÇÕES LTDA 

ENDEREÇO AV ALFREDO EGIDlO DE SOUZA ARANHA, 374, CJ 364 

MUNICíPIO SÃO PAULO UF:SP CEPo 04726170 

FNn o mesmo 

~~~;POR 02.164.B92f(]001-91 

I DUZENTOS E OITENTA E UM MlL E QUINHENTOS E CNQUENTA REAIS 
EXTENSO 

DEVE À MANWIN : !::~" LTOA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE 
:AOS 

QTDE UNID DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 
PREÇOSIR$) 

UNITÀRIO I TOTAL 

1 UM SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRJ!ITO 300,000,00 I 300,000,00 

RETENÇÔES NA FONTE PELO TOMADOR (R$) 

ISS I IRRF I Pis I Cofins I CSLL I INSS 

0,00 I 4.500,00 I 1.950,00 I 9.000,00 I 3.000,00 I 0,00 

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES 

BANCO ITAU UNIBANCO SA 
AG295B 
CC 15294-0 ,O VALE COMO RECIBO Base ISS RS 111,000,00 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 

Alíquota: % 2,00 

ISS Incluso R$ 2.220,00 R$ 300,000,00 

Assinatura Digital 

OYX3ZMQX 3CVUZM07 ZKWE3AKY CHWGHDP2 

• 

OSYTAZX7 PJ037E2N CSETUM8D AMJKOSBH 

IGONF8FE 19SJF85R 20352NZD OZIP39W 

L2EFM48D LGUGUHYJ DNXYMHRP FAOR6EI6 

Assinatura Digital NFE No 30 
Santana de Pamaiba - CCM: 0000072558 

OYX3ZMDX 3CVUZMl7 ZKWE3AKY CHWGHDP2 

OSYTAZX7 PJ037E2N CSETUMBD AMJKQSBH 

IGONF6FE 19SJF85R 2Q352NZD QZlP39W 

L2EFM48D LGUGUHYJ DNXYMHRP FAQR6E16 

Corte na Linha Pontilhada 

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA MANWIN SERVlCOS E PARTICIPACOES 
LTDA 

OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAl. ELETRÕNICA 

LocallData: _____________ _ 

Assinatura do Recebedor 
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. IlANWIN II111NIJAI SER"CIJS AlITOIIOBlUSTlctJ LTlJA. 
~ I ~ 

• CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS 

Pelo presente instrumento particular, 

UTC ENGENHARIA S/A .. com sede na cidade de Canoas, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Chile, 61, Bairro São Luis, 

Cep 92420-060, inscrita no CNPJ/MF sob número 44.023.661/0065-72, neste ato representada por seu representante 

legal na forma de seu contrato social, doravante designada, simplesmente, "CONTRATANTE"; e, 

MANWIN HIUNDAI SERViÇOS AUTOMOBILíSTICO LTDA., com sede na cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São 

Paulo, na Estrada dos Romeiros, no. 6388, Centro, CEP 06501-001, inscrita no CNPJ/MF sob número 07.014.587/0002-

18, neste ato representada por seu representante legal na forma de seu Contrato Social doravante designada. 

• simplesmente, "CONTRATADA", podendo, UTC e a Contratada, conjuntamente, serem denominadas de "Partes" ou 

isoladamente ainda, indistintamente, de "Parte", 

• 

RESOLVEM as Partes assinar o presente Contrato de Prestação de Serviços ("Contrato") que se regerá pelos seguintes 

termos e condições: 

cLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1. Objeto: Constitui objeto do presente Contrato a prestação dos seguintes serviços: 

a) Preparação, acompanhamento e aprovação de documentos referentes ao Contrato n° 

0800.0001232.11.2/Aditivo nO 9; assim como Elaboração de Planilhas e outros cálculos necessários; Assessoria 

Fiscal para apuração e demonstração dos impactos tributários do pretenso Contrato; e Participação em 

reuniões. 

b) Preparação, acompanhamento e aprovação de documentos referentes ao Contrato n° 0800.0001247.11.2-

Aditivo nO 9-SAP/R3 4600325133; assim como Elaboração de Planilhas e outros cálculos necessários; 

Assessoria Fiscal para apuração e demonstração dos impactos tributários do pretenso Contrato; e Participação 

em reuniões. 

Para operacionalização e consecução dos serviços ora contratados, deverá a CONTRATADA analisar todos os 

documentos apresentados pela CONTRATANTE, no que tange ao Aditivo citado acima. 

1.2 Entrega: Os Serviços serão considerados entregues apenas se houver atendimento integral dos critérios contidos 

neste Contrato, mediante, ainda, a manifestação expressa e por escrito da UTC nesse sentido. Observadas as demais 

disposições deste Contrato. caso a UTC verifique que os Serviços prestados não atendem a tais critérios, total ou 

• parcialmente, ou apresentem vícios ou defeitos de qualquer natureza. a UTC, ao seu exclusivo critério, poderá exigir da 
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• 

• 

• 

• 

Contratada (i) abatimento proporcional no preço dos Serviços; ou (ii) reparação dos Serviços para sanar os vícios e 

defeitos e para atendimento dos critérios não observados. 

1.3 Local: Os Serviços serão prestados nas dependências da Contratada no endereço acima mencionado. 

cLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

2.1. Obrigacões da Contratada: São obrigações da Contratada, observadas as demais disposições deste Contrato: 

2.l.l. Suprir, em tempo hábil, qualquer ausência de empregado alocado, de modo a preservar o padrão de 

qualidade técnica e a impedir a solução de continuidade na execução dos Serviços contratados; 

2.1.2. Refazer ou revisar, às suas custas, quaisquer dos Serviços que venham a ser considerados pela UTC como 

errados, insuficientes ou inadequados, de acordo com este Contrato e com os critérios para sua aceitação; 

2.1.2.1. No caso da Contratada se recusar a corrigir os defeitos, omissões ou falhas, a UTC poderá proceder, a seu 

critério, à correção dos mesmos, respondendo a Contratada pelas multas, e outras sanções decorrentes do 

inadimplemento contratual, podendo ainda a UTC se ressarcir desses custos com as garantias contratuais ou com os 

créditos de qualquer pagamento ainda devido à Contratada, com base neste ou em outro contrato, sem prejuízo das 

sanções cabíveis nos termos da Cláusula 9 abaixo; 

2.1.3. Observar os prazos estabelecidos para a prestação dos Serviços; 

2.2. Obrigações da UTC: São obrigações da UTC, observadas as demais disposições deste Contrato: 

2.2.1. Assegurar o acesso de funcionários da Contratada às suas instalações, desde que estejam devidamente 

identificados e de acordo com as normas de procedimentos de segurança da UTC; 

2.2.2. Fornecer à Contratada as informações, a documentação técnica e os recursos indispensáveis à realização dos 

Serviços, exceto por aqueles pelos quais a Contratada tem exclusiva responsabilidade; 

2.2.3. Comunicar à Contratada quaisquer instruções ou procedimentos a serem adotados sobre assuntos 

relaCionados a este Contrato; e 

2.2.4. Efetuar os pagamentos devidos pelos Serviços prestados, nas datas estabelecidas. 
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• 

• 

IMKWIN BIIlNDAI SERJ!1ÇtJS AllmIlOBIUS'l'ICO L'l'IJA. 11 íl ifl 
cLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO 

3.1. Prazo contratual: Este Contrato tem prazo indeterminado, contados da assinatura do presente instrumento. 

cLÁUSULA QUARTA - PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

4.1. Preco: Pela prestação dos Serviços, a UTC pagará à Contratada a titulo de honorários o valor de o valor de R$ 

26.087.500,00 (vinte e seis milhões, oitenta e sete mil, e quinhentos reais). 

No Preço já estão incluídos todos os custos diretos e indiretos da Contratada, administração, seguros, 

adicionais de periculosidade, encargos fiscais, sociais e previdenciários, sem a estes se limitar, inclusive contratação de 

terceiros, escritórios de advocacia, que se façam necessários para defesa da UTC em esfera judicial. 

4.2. Despesas: As despesas incorridas pela Contratada já estão incluídas no Preço. A UTC fica isenta de qualquer 

responsabilidade quanto ao pagamento ou ressarcimento das despesas da Contratada. 

4.3. Reajustes: O presente Contrato será irreajustável. 

4.4. Tributos: Os tributos incidentes sobre os valores contidos neste Contrato, serão retidos pela UTC, quando 

assim a lei determinar, de acordo com o item 4.4.1 seguinte. O Preço deste Contrato já inclui todos os tributos devidos 

pela Contratada em razão da prestação dos Serviços. 

4.4.1 A Contratada será sempre responsável diante da UTC, por si e por seus subcontratados, pelo pagamento de todos 

os tributos, quer sejam impostos, taxas, contribuições de qualquer natureza, emolumentos, tarifas, preços públicos, 

\. empréstimos compulsórios e toda e qualquer forma de cobrança que lhe seja imposta através de lei para o exercício de 

sua atividade ou em razão de sua personalidade jurídica, quer sejam presentes ou futuros, cobrados ou lançados 

contra a Contratada por qualquer autoridade governamental, federal, estadual ou municipal, em razão deste Contrato, 

de sua execução, ou incidentes sobre ele, incluindo, sem limitação: 

• 

(i) Todos os tributos incidentes sobre renda, receita bruta, faturamento, serviços, lucros, franquia, transporte e 

propriedade; impostos alfandegários, licenças, permissões, impostos sobre circulação de mercadorias, sobre a 

prestação de serviços de qualquer natureza, sobre importação, exportação, industrialização, manufatura ou similares; 

royalties, participações, e também quaisquer ni'ultas, penalidades, juros ou outras cobranças incidentes e feitas pelo 

eventual descumprimento de obrigação principal ou acessória referente a tais tributos; 
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• 

• 

HAlfWIN HIIlN1JM SERYIÇOS AllTtJNOBIÚSTICO L'l'DA. 

4.4.2 A UTC terá o direito de reter na fonte quaisquer tributos incidentes sobre pagamentos devidos à Contratada, 

nos termos deste Contrato, na medida em que tal retenção seja exigida por qualquer autoridade governamental, sendo 

que tal recolhimento isentará a UTC de qualquer responsabilidade junto à Contratada. 

4.4.3 A Contratada deverá indicar na fatura a ser submetida à UTC os valores a serem recolhidos a título de 

contribuição do Instituto Nacional de Seguridade Social em decorrência da prestação dos Serviços. A Contratada 

concorda que a UTC efetuará o recolhimento com base nas informações fornecidas pela Contratada nas faturas e Que a 

UTC não será responsável por quaisquer responsabilidades decorrentes desta informação, incluindo nos casos em que 

a Contratada não indique a necessidade do referido recolhimento. A Contratada declara que será a única responsável 

nos casos em considere como não aplicável ou não devido o recolhimento da contribuição ao INSS, devendo a ausência 

desta informação na fatura ser considerada como uma escolha da Contratada pela inaplicabilidade do recolhimento de 

tal contribuição sobre o referido Serviço. 

4.5 Pagamentos: Os pagamentos a serem realizados pela UTC à Contratada por força do presente Contrato deverão 

ser efetuados, mas sendo observadas as seguintes condições: (i) o pagamento somente será devido se a Contratada 

tiver cumprido todas as suas obrigações contratuais, inclusive, sem limitação, a prestação dos Serviços a contento, 

observando os critérios para o aceite parcial (se os Serviços forem prestados em etapas) ou integral pela UTC; (ii) a UTC 

poderá reter quaisquer pagamentos, no todo ou em parte, caso a Contratada esteja inadimplente - neste ou qualquer 

outro contrato em que sejam Partes a UTC e a Contratada; (iii) a Contratada deverá emitir as faturas/Notas Fiscais em 

conformidade com a legislação em vigor. Sua entrega será considerada feita mediante protocolo da UTC; (iv) Não 

aplicável; (v) no caso de dados incoerentes, erros, falhas ou divergências nas faturas, a data de seu pagamento será 

alterada para o primeiro dia útil após cinco dias da reapresentação, pela Contratada, das notas fiscais e faturas 

devidamente retificadas, as quais não estarão atualizadas monetariamente ou sujeitas a quaisquer acréscimos. A 

aceitação pela UTC de faturas que não estejam acompanhadas da documentação mencionada nesta Cláusula não 

• desobrigará a Contratada de suas responsabilidades fiscais ou trabalhistas nem transferirá tal responsabilidade para a 

UTC. 

• 

4.6. Caso a UTC constate quaisquer irregularidades em faturas já pagas, esta efetuará a glosa e optará ao seu exclusivo 

critério, entre: (i) desconto do valor discrepante no próximo pagamento; ou (ii) notificar a Contratada para 

recolhimento no prazo máximo de dez dias corridos, contados da data do recebimento da notificação. Em qualquer 

hipótese, caso o Preço não seja estabelecido em moeda estrangeira (ou variável de acordo com moeda estrangeira), o 

valor será atualizado pelo IGP-M/FGV. Caso tal índice venha a ser extinto, o índice a ser utilizado em seu lugar será o 

IPCA, pubiicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e, caso este último índice também venha a ser 

extinto, as Partes negociarão a aplicação de um novo índice, que deverá ser o mais próximo possível do índice 

anteriormente utilizado em sua forma de cálculo. 
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cLÁUSULA QUINTA - CONFIDENCIALlDADE 

5.1 Sigilo: À Contratada é vedado, sob as penas da lei, prestar informações a terceiros sobre a natureza, conteúdo 

ou andamento dos serviços objeto deste Contrato, bem como divulgar, através de qualquer meio de comunicação, 

dados e informes relativos aos serviços executados ou sobre informações ou documentos fornecidos pela UTC em 

razão dos Serviços. salvo por expressa autorização escrita da UTC. 

5.2 Definicão de Informacão Confidencial: Informação Confidencial significa, para todos os fins deste Contrato, toda 

comunicação escrita ou eletronicamente gravada, ou oral, que venha a ser reduzida a termo ou transcrita de qualquer 

forma, e que seja fornecida para a Contratada ou seus Prepostos, pela UTC e que tenha relação, ou seja revelada em 

conexão, ou com a atividade de cada uma das Partes ou com O objeto deste Acordo, e que seja confidencial, 

patenteada e de qualquer forma não disponível ao público em geral. Não obstante o precedente, as seguintes 

informações não constituirão Informação Confidencial para os fins deste Acordo: 

a) informações que são ou venham a ser de conhecimento geral do público de outra forma que não pela revelação da 

UTC; 

b) informações que já estivessem em poder da Contratada, em bases de não confidencialidade, antes de serem 

fornecidas pela UTC à Contratada; ou 

c) informações que venham a estar disponíveis para a Contratada ou seus Prepostos, de forma não confidencial, vindas 

de outra fonte que não a UTC e caso não seja do conhecimento, à época, por parte da Contratada, que esta outra fonte 

estivesse proibida de transmitir de qualquer forma a informação para ela ou para seus Prepostos. 

5.2.1 Definicão de Pessoa: O termo "Pessoa" significa, para os fins desta Cláusula, de forma ampla, toda pessoa 

jurídica, de direito público ou privado. inclusive entidades governamentais, corporações, sociedades comerciais, 

• companhias, outras sociedades, assim como pessoas físicas. 

• 

5.2.2 Definicão de Preposto: O termo "Preposto" significa, para os fins desta Cláusula e quando usado em referência 

a uma das Partes, apenas seus Diretores, Membros de Conselho de Administração e Fiscal, empregados. consultores, 

contratados, mandatários e Afiliadas, se houver, que tenham que conhecer a Informação Confidencial para o Uso 

Permitido. 

5.2.3 Definicão de Afiliada: Para os fins desta Cláusula, a expressão "Afiliada" significa uma companhia, sociedade ou 

outra forma de organização empresarial que controla ou é controlada por uma das Partes, ou que é -controlada por 

uma entidade que controla uma das Partes. "Controle", de acordo com esta Cláusula, significa a propriedade direta ou 

indireta de mais de 50% (cinqüenta por cento) dos direitos de voto numa sociedade, companhia ou outra forma de 

organização empresarial, ou o direito de administrar ou dirigir esta entidade, por direito de propriedade ou por direito 
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de voto, através de acordo de acionistas, quotistas ou de administração, ou de qualquer outra forma permitida na 

legislação brasileira. 

5.3 Não-fornecimento de Informacão Confidencial: Da data de assinatura deste Acordo, até 03 (três) anos após o seu 

término ou rescisão, se prazo maior não for previsto em lei ou regulação, cada uma das Partes concorda que todas as 

informações definidas como Informação Confidencial pelas Partes: (i) podem ser revistas ou usadas pela Contratada ou 

seus Prepostos apenas para o cumprimento deste Contrato e dos outros contratos que deste compromisso decorram, 

e para nenhum outro propósito; (ii) serão fornecidas pela Contratada apenas para seus próprios Prepostos, 

conselheiros, consultores, agentes e representantes, na medida do necessário e desde que estes concordem com as 

obrigações contidas neste Contrato; e (iii) serão mantidas em sigilo pela Contratada e não serão comunicadas, ou de 

nenhuma outra forma reveladas para qualquer pessoa não autorizada pela outra Parte a receber tal informação, com 

exceção daquelas exigidas pela legislação brasileira, assegurando, neste caso que todas as medidas razoáveis serão 

tomadas para assegurar que nenhuma Informação Confidencial seja vista, ou revelada a qualquer pessoa não

autorizada pela Parte Protegida. 

5.4 Autorizações - Caso a UTC, a seu livre e exclusivo critério, autorize a revelação da Informação Confidencial para 

terceiros, deverão ser celebrados, sempre, previamente com eles, acordos de confidencialidade semelhantes, onde 

estes se obrigarão a não fornecer a Informação Confidencial, mantendo-a em sigilo nos termos desta Cláusula. 

5.4.1 Se a Contratada for requisitada ou obrigada a fornecer informação que tenha sido transmitida pela UTC, nos 

termos da Cláusula 5.3 (iii) acima, através de requerimento legal ou judicial ou por ordem governamental, deverá a 

mesma, antes de fornecer tal informação, notificar à UTC no prazo de 3 (três) dias úteis, a fim de que esta ou suas 

Afiliadas possam utilizar-se de todos os meios disponíveis, a seu único critério, para anular tal requerimento ou ordem, 

ou envidar esforços para que tal informação seja mantida confidencial. 

cLÁUSULA SEXTA - PROPRIEDADE INTELECTUAL 

6.1. Propriedade intelectual da UTC: Para a prestação dos Serviços, poderá ser eventualmente conveniente a 

utilização, pela Contratada, de Propriedade Intelectual da UTC. A UTC poderá autorizar a Contratada a utilizar sua 

Propriedade Intelectual, desde que observadas as condições abaixo: 

6.1.1. O termo "Propriedade Intelectual" significa toda a propriedade intelectual e industrial da UTC ou das 

empresas afiliadas e que compõem o grupo econômico da UTC; 

6.1.2. A UTC reserva-se o direito de, a seu exclusivo critério, dar ou não autorização à Contratada para que use 

alguma Propriedade Intelectual da UTC. Para que a autorização seja válida (i) ela deve ser feita por escrito; (ii) firmada 

• por representante legal da Contratada, em instrumento que deve conter uma descrição razoável da Propriedade 
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Intelectual objeto da autorização, limites da autorização e demais condições reputadas relevantes pela UTC; e (iii) ser 

necessariamente utilizada somente para os objetivos delineados no presente Contrato durante o prazo de vigência do 

mesmo; 

6.1.3. A Contratada compromete-se a não praticar e impedir que sejam praticados quaisquer atos ou omissões que 

prejudiquem, ou possam vir a prejudicar, a imagem da UTC e sua Propriedade Intelectual; 

6.1.4. A Contratada reconhece os direitos da UTC sobre a Propriedade Intelectual, especialmente os direitos de 

titularidade e uso. Não poderá a Contratada alegar, portanto, durante a vigência desse Contrato, ou mesmo depois de 

seu término, que em decorrência da autorização de uso da Propriedade Intelectual que lhe venha a ser concedida, 

tenha a Contratada adquirido qualquer direito em relação à Propriedade Intelectual da UTC, além daquele de usá-Ia em 

caráter provisório, nos termos deste Contrato e do termo de autorização; 

6.1.5. É vedado à Contratada, suas coligadas e controladas, assim como afiliadas sob controle comum, utilizar 

qualquer Propriedade Intelectual da UTC, relacionando ou associando de qualquer forma às respectivas razões sociais 

ou nomes de fantasia; e 

6.1.6. Se da execução dos Serviços resultarem inventos, aperfeiçoamentos, inovações ou qualquer tipo de 

propriedade intelectual, estes pertencerão à UTC, obrigando-se a Contratada, desde já, a fornecer todos os subsidias 

necessários para que a UTC providencie toda a documentação, realize todos os registros e tome todas as demais 

providências para proteger seus direitos, inclusive, porém sem limitação. o depósito no Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial - INPI. 

6.2. Propriedade intelectual de terceiros: 

6.2.1. A Contratada deverá informar à UTC, com antecedência razoável, a existência de direitos protegidos pela 

legislação de propriedade intelectual e industrial sobre materiais, máquinas, equipamentos, dispositivos, processos, 

desenhos, modelos, marcas e quaisquer outros bens tangíveis ou intangíveis que pretenda utilizar na prestação dos 

Serviços e obter prévia autorização dos detentores de tais direitos para referida utilização; e 

6.2.2. A Contratada será sempre, perante terceiros, a única responsável pela infração de direito de uso de materiais 

ou processos de fabricação e execução protegidos por marcas e patentes, respondendo diretamente por quaisquer 

indenizações, taxas ou comissões que forem devidas, bem como por quaisquer reclamações -resultantes do mau uso 

que deles fizer na execução deste Contrato. 

7 

37
02

22
89

85
9 

Pe
t 5

62
4



• 

• 

• 

• 

I.IANWIN HllINJJill SERVIÇOS illITOIIOBIUSTICtJ LTlJA. 

cLÁUSULA SÉTIMA - DECLARAÇÕES E GARANTIAS DAS PARTES 

7.1. As Partes neste ato declaram mutuamente que: 

7.1.1. Representação: O signatário do presente Contrato é seu legitimo representante legal, ou proçurador investido 

com todos os poderes necessários e suficientes, possuindo todas as autorizações necessárias para a assinatura deste 

instrumento; 

7.1.2. Práticas Negociais: Cumprirão com todas as leis, regulamentos e regras aplicáveis à execução das obrigações 

ora assumidas pelo presente Contrato, e neste sentido não deverão, direta ou indiretamente oferecer, pagar, prometer 

pagar ou autorizar o pagamento de qualquer quantia, ou oferecer, dar, prometer dar ou autorizar dar qualquer valor 

para qualquer dirigente ou qualquer empregado de qualquer órgão governamental ou qualquer departamento, 

agência, órgãos ou companhias subsidiárias integrais destas, qualquer partido político, empregado ou dirigente ou 

qualquer candidato a cargo político ou qualquer subdivisão política, ou qualquer pessoa, enquanto sabendo ou tendo 

razões para saber que toda ou uma parte de tal quantia ou coisa ou valor será oferecida, dada ou prometida, direta ou 

indiretamente para dirigentes governamentais com o objetivo de (i) infiuenciar qualquer ato ou decisão de tal dirigente 

governamental, inclusive uma decisão de faltar com o cumprimento de suas funções oficiais; ou (ii) induzir tal dirigente 

a fazer ou deixar de fazer qualquer ato com violação de seus deveres legais; ou (iii) induzir tal dirigente governamental 

a usar sua influência com o governo ou órgãos auxiliares deste, com o objetivo de dar assistência a qualquer das Partes 

na obtenção ou reserva de negócios com ou direcionando negócios para qualquer pessoa; 

7.1.3. Notificarão uma a outra Parte.. imediatamente, acerca de qualquer solicitação, demanda ou outro 

requerimento de qualquer coisa de valor, por ou em representação de qualquer dirigente governamental, partido 

político, dirigente de partido político, ou qualquer candidato a cargo político relacionado ao objeto deste Contrato; e 

7.1.4. Não obstante quaisquer disposições deste Contrato em contrário, indenizarão, defenderão e manterão 

incólume a parte adimplente, assim como sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum, e 

seus respectivos diretores, gerentes, empregados e representantes, contra qualquer ação, perda, prejuízo .. 

responsabilidade, despesas ou custos .. sejam de que natureza forem, incluindo honorários advocatícios em bases 

razoáveis, taxas e custos oriundos ou relacionados à falha da Contratada no cumprimento das disposições ora 

estabelecidas. 

7.1.5 As obrigações de cada Parte, pactuadas nos itens 7.1.2, 7.1.3 e 7.1.4. acima, permanecerão em vigor ainda que 

findo o presente Contrato. 

7.1.6. A Contratada declara neste ato que irá abster-se de utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execução 

deste instrumento, mão-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República, bem 
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como exigir que a referida medida seja adotada nos contratos firmados com os fornecedores de seus insumos e/ou 

prestadores de serviços, sob pena de rescisão do Contrato. Declara também que cumprirá e fará cumprir por seus 

subcontratados toda a legislação trabalhista em vigor no País. 

cLÁUSULA OITAVA - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

8.1. Responsabilidade geral da Contratada: Na prestação dos Serviços a Contratada empregará máximo zelo, 

responsabilizando-se integralmente por si, seus empregados, prepostos e subcontratados perante a UTC e a terceiros 

afetados pelas perdas e danos a que der ensejo, seja por ação ou omissão. A Contratada deverá garantir a qualidade de 

todos os Serviços executados e materiais aplicados. A Contratada, igualmente, responsabilizar-se-á pela inobservância 

ou infração de dispositivos legais vigentes na execução dos Serviços. A Contratada defenderá e indenizará 

integralmente a UTC em relação a quaisquer ações, processos, reclamações, arbitragens, inquéritos, investigações de 

qualquer natureza ou qualquer outro procedimento iniciado contra a UTC com base em inadimplemento (mesmo que 

parcial) de qualquer das obrigações da Contratada. 

8.2. Responsabilidade por inadimplemento: A Contratada será responsável por si, seus empregados, prepostos e 

subcontratados, por todas as perdas e danos resultantes de seu inadimplemento, inclusive e sem limitação, no caso de 

rescisão deste Contrato por quaisquer dos motivos aqui relacionados. 

8.3. Responsabilidade trabalhista e previdenciária: 

8.3.1. O presente Contrato não constitui nenhum vínculo de emprego entre as Partes, nem entre os seus 

representantes, empregados, contratados e subcontratados. 

8.3.2. As Partes permanecerão e se reconhecem, desde já, independentes, e, por força deste Contrato, não ficará, de 

• forma alguma, estabelecido ou criado vínculo empregatício, ou de responsabilidade, da UTC com relação ao pessoal 

que a Contratada utilizar, direta ou indiretamente, para a prestação dos Serviços ora contratados, correndo por conta 

exclusiva da Contratada todas as despesas com esse pessoal, sejam ou não empregados seus, inclusive pelos encargos 

decorrentes da legislação vigente, seja trabalhista ou previdenciários, ou quaisquer outros, além de quaisquer 

obrigações não pecuniárias decorrentes da legislação trabalhista e previdenciária em vigor, particularmente, porém 

não somente, contribuições ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS ou Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço - FGTS. 

8.3.3. A Contratada deverá manter a UTC livre de qualquer reclamação em relação aos Serviços ou a este Contrato 

apresentada por seus empregados ou subcontratados. A Contratada, neste ato, responsabiliza-se por quaisquer 

reclamações trabalhistas ou qualquer outro ato de natureza administrativa Ou judicial, inclusive aqueles decorrentes de 

acidente de trabalho que venham ou possam vir a ser ajuizadas por seus empregados ou por terceiros que tenham sido 

• destacados pela Contratada para a execução dos Serviços, contra a UTC, respondendo integralmente pelo pagamento 
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de eventuais condenações, indenizações, multas, honorários advocatícios, custas processuais e demais encargos que 

possa haver, podendo a declaração aqui ser utilizada para fins de denunciação em qualquer ação trabalhista que exista 

ou venha a existir pelos mesmos, aplicando-se ao presente Contrato o disposto no artigo 70, inciso 111, do Código de 

Processo Civil Brasileiro. 

8.3.4. A Contratada deverá pagar pontualmente os salários de seus empregados bem como todos os encargos 

sociais, trabalhistas e previdenciários incidentes ou que venham a incidir direta ou indiretamente sobre o custo de 

mão-de-obra, seguro de acidentes do trabalho, assim como todos os tributos e contribuições que incidam sobre os 

custos dos Serviços objeto deste Contrato, comprovando perante a UTC, sempre que por esta solicitado, o 

cumprimento de tais obrigações. 

8.3.4.1 Fica expressamente pactuado que, se porventura a UTC for autuada, notificada, intimada ou condenada, em 

razão do não cumprimento em época própria, de qualquer obrigação atribuível à CONTRATADA, decorrente deste 

Contrato, seja de natureza fiscal, trabalhista, previdenciária, ou de qualquer outra espécie, assistir-Ihe-á o direito de 

reter os pagamentos devidos, com base neste ou em outro Contrato até que a CONTRATADA satisfaça a respectiva 

obrigação, liberando desta forma a UTC da autuação, notificação, intimação ou condenação que possa ter sofrido. 

8.3.4.2. Caso a UTC já tenha efetuado todos os pagamentos devidos à CONTRATADA, ou no caso deste Contrato já ter 

sido encerrado, não havendo possibilidade de compensação satisfatória com base em outro Contrato, assistirá a UTC o 

direito de cobrar judicialmente tais obrigações da CONTRATADA, servindo, para tanto, o presente Contrato como título 

executivo extrajudicial na forma da legislação processual civil em vigor. 

8.3.4.3. Caso seja proposta Reclamação Trabalhista em face da Contratada e a UTC venha a ser citada para integrar o 

pólo passivo da lide fica a UTC expressamente autorizada a: (i) reter da Contratada, com base neste e/ou em outro 

• Contrato em vigor, importância tão próxima quanto possível, do valor das parcelas pleiteadas, no primeiro 

faturamento, caso a autoridade judiciária não a exclua do processo; ou (li) ressarcir-se, nas mesmas condições, 

independentemente do resultado da ação, dos valores despendidos pela UTC, seja com a contratação de advogados, 

disposição de prepostos, ou com o pagamento de despesas judiciais. Na hipótese de os advogados serem funcionários 

da UTC deverá se considerar as horas trabalhadas no caso e a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil 

• 

-OAB. 

8.3.5. A Contratada se obriga a apresentar à UTC, quando solicitadas, as Guias de Recolhimento das contribuições 
. -

devidamente quitadas relativas ao período de vigência deste Contrato ao Instituto Nacional de Seguridade Social -INSS, 

ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS e ao Programa de Integração Social - PIS referentes aos empregados 

que executarem os Serviços ora contratados. A não apresentação desses documentos e/ou o não cumprimento dessas 

obrigações pela Contratada, implicará automaticamente em autorização expressa para que a UTC retenha quaisquer 
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pagamentos devidos até o efetivo cumprimento desta obrigação contratual, não constituindo tal retenção motivo ou 

pretexto para cobrança, por parte da Contratada, dos acréscimos previstos em virtude de mora. 

8.4. Subcontratacão: A Contratada deverá ter autorização prévia, expressa e por escrito da UTC para qualquer tipo 

de subcontratação que tenha a intenção de realizar para prestação de qualquer parte dos Serviços. A subcontratação 

não provocará qualquer aumento no Preço. A autorização para a subcontratação não exime a Contratada da 

responsabilidade total pelo cumprimento de todos os termos e condições deste Contrato. Portanto, a Contratada fica, 

perante a UTC, sob todas as hipóteses, responsável pelo controle de qualidade, vistoria e aceitação dos serviços 

prestados pelos subcontratados, e será responsável também por todas as perdas e danos causados pelos mesmos. 

Todos 05 pagamentos eventualmente devidos aos subcontratados serão de exclusiva e integral responsabilidade da 

Contratada, que deverá indenizar a UTC por qualquer demanda eventualmente realizada pelos subcontratados contra 

a UTC nesse sentido. As demais disposições referentes aos empregados da Contratada aplicar-se-ão, mutatis mutandi, 

aos subcontratados. 

8.5. Substituicão de empregados / subcontratados: A UTC reserva-se o direito de solicitar a substituição de 

quaisquer dos empregados I subcontratados que a Contratada disponibilizar para execução dos Serviços ora 

contratados, mediante notificação por escrito à Contratada. A Contratada deve realizar a substituição em, no máximo, 

48 (quarenta e oito) horas da solicitação da UTC para tanto, e sem prejuízo à consecução dos Serviços ora contratados 

e sem cobrança de qualquer montante adicional. Todos os Serviços deverão ser executados por pessoal especializado, 

sob a supervisão e coordenação da Contratada. 

8.6. Responsabilidade por fornecimento de materiais: Caso, na prestação dos Serviços, a Contratada também 

forneça materiais e, na hipótese de a UTC fornecê-los, responde a Contratada por culpa ou dolo quanto aos danos 

causados aos mesmos. O material danificado deverá ser reposto imediatamente pela Contratada e, se houver mora 

• nessa reposição a UTC poderá, a seu exclusivo critério, adquirir tais materiais e descontar o respectivo valor de 

quaisquer créditos detidos pela Contratada contra a UTC. A aquisição de materiais pela UTC, sob tais circunstâncias, 

não exime a Contratada dos riscos referentes aos mesmos. 

8.6.1. No caso de os Serviços constituírem realização de obra referente a edifícios ou outras construções de maior 

porte, a Contratada responderá pela solidez e segurança do trabalho, nos termos do art. 618 do Código Civil. 

8.7. Responsabilidade tributária: A Contratada será responsável por cumprir toda a legislação tributária a ela 

aplicável e recolher todos os tributos devidos e a cumprir todas as obrigações principais e acessórias referentes aos 

mesmos. No descumprimento de qualquer das obrigações aqui descritas a TERMO NORTE terá o direito de reter todos 

e quaisquer créditos que tenha contra a Contratada, seja neste Contrato ou qualquer outro assinado entre as Partes, 

para fazer frente à respectiva contingência e a Contratada, nesses casos, não terá direito a qualquer remuneração ou 

• atualização monetária sobre o valor retido, no caso de eventuais devoluções. 
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I.IANWIN HlllNIJAI S.BllFlÇON AIJTtJI.IOBIÚSTICO L'l'lJA. 

8.8. Responsabilidade Ambiental: A Contratada deverá atuar de forma a que suas ações, direta ou indiretamente 

relacionadas ao objeto contratado, provoquem o menor impacto ambiental; 

8.9. Garantia: A Contratada garantirá os Serviços prestados pelo prazo de 90 dias após terminado ou rescindido o 

presente Contrato, responsabilizando-se pela correção de quaisquer vícios ou não-conformidades durante tal prazo. 

Eventuais reparos deverão ser realizados pela Contratada sem qualquer tipo de cobrança adicional. 

cLÁUSULA NONA - PENALIDADES 

9.1 Penalidades aplicáveis à Contratada: Sem prejuízo das demais disposições deste Contrato e da 

responsabilização por perdas e danos, as penalidades aplicáveis à Contratada são as seguintes (no caso de duplicidade 

de penalidades para um mesmo evento, prevalece a mais específica): 

9.1.1. Por inadimplemento sanado: 25% do valor do pagamento relativo à parcela do Preço correspondente àquela 

parte inadimplida dos Serviços; 

9.1.2. Por inadimplemento não sanado: 100% do valor do pagamento relativo à parcela do Preço correspondente 

àquela parte inadimplida dos Serviços; 

9.1.3. Por descumprimento de qualquer obrigação acessória, particularmente aquelas previstas na Cláusula 8: 100% 

do Preço referente ao mês em que tal descumprimento ocorreu. 

9.2. Penalidades aplicáveis à UTC: Sem prejuízo das demais disposições deste Contrato, fica caracterizada a mora 

• da UTC quando a mesma deixar de liquidar qualquer dos pagamentos até a data de seu vencimento. 

9.2.1. No caso de mora, incidirão sobre a parcela em atraso, além da atualização monetária, os seguintes acréscimos: 

(i) multa de 2% (dois por cento); e 

(ii) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die. 

9.3. Descontos: Todas as penalidades aplicáveis à Contratada são passíveis de desconto de parcelas do Preço e/ou 

de pagamentos devidos pela UTC à Contratada por força de eventuais outros contratos que celebraram. 

9.4. Atualização monetária: Todos os valores das penalidades aqui mencionados serão atualizados 

monetariamente pelo IGP-M/FGV desde a data do evento que deu origem à aplicação da penalidade até o dia do seu 

pagamento, exceto no caso do Preço estabelecido em moeda estrangeira (ou variável de acordo com moeda 

• estrangeira) em que não haverá qualquer atualização monetária. Caso o índice IGP-M/FGV venha a ser extinto, o índice 
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IIANWIN HIIJNDAI SIIBYIÇllS AlJTOHOBILÍSTICO 1:I'DA_ 

a ser utilizado em seu lugar será o IPCA, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e, caso este 

último índice também venha a ser extinto, as Partes negociarão a aplicação de um novo índice, que deverá ser o mais 

próximo possível do índice anteriormente utilizado em sua forma de cálculo. 

9.5. Perdas e danos: execução específica: As penalidades acima descritas não limitarão o direito das Partes a serem 

indenizadas por quaisquer perdas e danos sofridos e não limitarão, tampouco, o direito das Partes de buscarem 

judicialmente a execução específica das obrigações aqui contraídas, uma em relação à outra. 

cLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO 

10.1. Rescisão pela UTC: a UTC poderá rescindir o presente Contrato, mediante notificação prévia, nas seguintes 

hipóteses: (i) a Contratada deixar de cumprir qualquer de suas obrigações contratuais após ter sido notificada do fato e 

não ter sanado integralmente seu inadimplemento no prazo de 10 (dez) dias da data de recebimento de tal notificação; 

(ii) a Contratada torne-se ou esteja na iminência de tornar-se insolvente, entre ou esteja na iminência de entrar em 

qualquer tipo de reestruturação da dívida com credores, liquidação extrajudicial, requeira ou tenha decretada ou 

esteja na iminência de requerer ou ter decretada sua falência ou inicie ou esteja na iminência de iniciar qualquer tipo 

de recuperação judicial ou extrajudicial; (iii) serem iniciadas quaisquer medidas pelas autoridades competentes que 

impossibilitem a continuação da prestação dos Serviços em decorrência de violação, pela Contratada, de dispositivos 

legais vigentes; (iv) a Contratada passar por qualquer reestruturação societária, inclusive, sem limitação, mudança de 

seu controle; ou (v) ocorrer majoração relevante dos tributos aplicáveis ao Contrato. 

10.1.1. O presente Contrato poderá ainda ser rescindido a qualquer tempo pela UTC, mediante simples aviso, por 

escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que possa ser imputado qualquer ônus à mesma. 

• 10.1.2. Durante o período entre a data do recebimento da notificação de rescisão pela Contratada e a data efetiva da 

rescisão, a Contratada preparará e apresentará à UTC um relatório completo dos Serviços executados até a data da 

rescisão e entregará à UTC os documentos de propriedade da UTC que estiverem na posse da Contratada. 

• 

10.2. Rescisão pela Contratada: a Contratada poderá rescindir o presente Contrato mediante notificação com 

antecedência mínima de trinta dias, nas seguintes hipóteses: (i) a UTC deixar de cumprir qualquer de suas obrigações 

contratuais após ter sido notificada do fato e não ter sanado integralmente seu inadimplemento no prazo de dez dias 

da data de recebimento de tal notificação; ou (ii) a UTC venha a tornar-se ou esteja na iminência de vir a tornar-se 

insolvente, ou ainda entre ou esteja na iminência de entrar em qualquer tipo de reestruturação da dívida com 

credores, liquidação extrajudicial, venha a requerer ou tenha decretada ou esteja na iminência de requerer ou ter 

decretada sua falência ou inicie ou esteja na iminência de iniciar qualquer tipo de recuperação judiCial ou extrajudicial. 
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10.3. Conseqüências da rescisão: Ressalvado o disposto na subcláusula 10.1.1. supra e não obstante as demais 

penalidades previstas neste instrumento, ocorrendo a rescisão do Contrato nos casos previstos nesta Cláusula, a Parte 

que tiver dado causa ficará sujeita ao pagamento de uma multa equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do valor total 

referente às parcelas vincendas devidas em razão dos Serviços. 

10.3.1. Em função da rescisão deste Contrato por qualquer motivo, a Contratada devolverá todas as Informações 

Confidenciais da UTC. As disposições que por sua natureza devam continuar em vigor após a rescisão do presente 

Contrato continuarão em vigor, particularmente· aquelas concernentes à Informações Confidenciais previstas na 

Cláusula Quinta. 

10.4. Transicão: No caso de rescisão deste Contrato por qualquer motivo, a Contratada cooperará com a UTC e 

• 

empregará seus melhores esforços no sentido de realizar a transferência dos Serviços e dos produtos derivados para 

quem a UTC venha a contratar a fim de dar continuidade aos serviços. Tal cooperação será realizada sem quaisquer 

acréscimos ao Preço, desde que seja feita em critérios economicamente razoáveis, podendo as despesas virem a ser 

reembolsadas, desde que observadas as condições para tanto contidas neste Contrato e a concordância expressa e por 

escrito da UTC. 

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR 

11.1. Caracteriza-se como caso fortuito ou força maior a disposição relativa a força maior contida no artigo 393 e 

seu parágrafo único, do Código Civil Brasileiro ("Força Maior"). 

11.2. Caso uma das Partes não possa cumprir qualquer de suas obrigações por motivo de Força Maior, o Contrato 

permanecerá em vigor, devendo a obrigação afetada ficar suspensa pelo tempo de duração do evento que ocasionou 

• tal suspensão. 

• 

11.3. A Parte afetada pela ocorrência de um evento de Força Maior deverá comunicar o fato à outra Parte, num 

prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas contado da data do evento, mediante notificação por escrito contendo 

descrição pormenorizada do referido evento de Força Maior, indicação da parcela da obrigação que ficará afetada pelo 

evento e a indicação do período estimado de duração do impedimento alegado. 

11.4. A suspensão das obrigações em decorrência de Força Maior não terá o efeito de eximir a Parte afetada das 

obrigações relativas ao período anterior à ocorrência de evento de Força Maior. A Parte afetada pelo evento de Força 

Maior deverá tomar e demonstrar que tomou todas as medidas e esforços comercialmente razoáveis para remover os 

efeitos dele decorrentes e impeditivos do cumprimento de suas obrigações ou para mitigar a extensão desses efeitos . 
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- ----------------------------------

11.5. Cessado o evento de Força Maior, a Parte que o tiver invocado deverá comunicar o fato de imediato à outra 

Parte, mediante notificação por escrito, ficando a Parte até então impedida de cumprir as suas obrigações obrigada a 

retomar imediatamente o cumprimento das mesmas, na forma prevista neste Contrato. 

11.6. A alegação indevida, por qualquer das Partes, da ocorrência de caso fortuito ou Força Maior com vistas ao não 

cumprimento de uma obrigação nos termos deste Contrato, dará direito à outra Parte de promover a rescisão deste 

Contrato. arcando a Parte que der causa à rescisão com as penalidades previstas na Cláusula Décima. 

11.7. As Partes reconhecem e aceitam que este Contrato poderá ser rescindido, por prévia notificação escrita 

enviada por uma Parte à outra, na hipótese de uma Parte deixar de cumprir com suas obrigações contratuais por um 

período maior do que 60 (sessenta) dias consecutivos devido a um evento de Força Maior, sem que caiba qualquer 

indenização às Partes. 

cLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DISPOSiÇÕES FINAIS 

12.1. Modificação: Qualquer alteração a este Contrato somente será válida se aceita por ambas as Partes mediante 

Termo Aditivo. 

12.2. Autonomia das Partes: Este Contrato não implica intermediação de negócios, nem cria parceria, sociedade, 

associação ou consórcio entre as Partes, ficando esclarecido que os Serviços ora contratados são prestados de forma 

eventual, em caráter de total autonomia e independência, sem qualquer obrigação de exclusividade, podendo a UTC 

contratar serviços da mesma natureza com outras empresas de sua escolha. 

12.3. Acordo integral: Este Contrato constitui a declaração integral e completa de todas as condições e declarações 

do Contrato celebrado entre a UTC e a Contratada com relação a seu objeto, e substitui todos os documentos ou 

entendimentos anteriores, sejam verbais ou escritos. 

12.4. Título executivo extrajudicial: O presente Contrato representa um título executivo extrajudicial para as 

finalidades do Código de Processo Civil brasileiro. 

12.5. Renúncia; novação: A tolerância ou não exercício, por qualquer das Partes, de quaisquer direitos a ela 

assegurados neste Contrato ou na lei em geral, não implicará novação ou renúncia a qualquer desses direitos, podendo 

tal Parte.exercê-Ios a qualquer tempo. 

12.6. Cessão: A Contratada não poderá ceder, no todo ou em parte, seus direitos e obrigações oriundos deste 

Contrato sem a expressa e prévia anuência da UTC, por escrito. 
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• 

• 

• 

12.7. Sucessores: cessionários: O presente Contrato obriga as Partes, seus legítimos sucessores e seus cessionários 

autorizados. 

12.8. Foro: As Partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes do presente Contrato e sua execução. 

E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e para 

um só efeito, na presença das testemunhas abaixo identificadas. 

São Paulo, 30 de janeiro de 2014. 

UTC ENGENHARIA S/A. MANWIN SERViÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. 

Testemunhas: 

Nome: Nome: 

Rg.: Rg.: 

16 

37
02

22
89

85
9 

Pe
t 5

62
4



'241312014 Nota Fiscal Elelrônica deSeniços ---------------------lH~--;-\ ;Q ~ 

• t~\ 
• 

• 

• 

PREFEITURA DE 
SANTAN.ADE PARNAíBA 

t.i4"I\'~-C.$-i, '~ul(! 

MANWlN HlUNDAI SERVICOS AUTOMOBlLlSTlCOS LTDA 
EST DOS ROMEIROS. 6388 
CENTRO - Santana de Pamalba I SP 06501..Q01 
Fone: 55381039 email: ecameiro@hedgeconsultorla.com.br 

CNPJ: 07.014.587/0002-18 CCM: 73963 IE: Isento 

NOTA ASCAL 
aETRÔNICA 
DE SERViÇOS 

Código de Serviço: 143 - assesooria e consultoria de Qualquer natureza, nao contida em outros itens 
NF-. 

(TRIBUTADOS) desta lista; analise, exame, pe&!uisa. coleta, compilaçao e fomecimento de dadose informaçoesde 
qualquer natureza, inclusive cadastro e similares No 1 

Data d e Em Is são: 25/02/2014 

Fatura No Valor R$ Forma Pgto I 
1 7.085.675.00 I A VISTA I 

TOMADOR UTC ENGENHARIA SIA. 

ENDEREÇO RUA CHILE. 61 - SÃO LUIZ 

MUNiCíPIO CANOAS UF: RS CEP: 92420060 

END.COBRANÇA o mesmo 

CNPJICPF 44.023.66110065-72 Inscr.EST.1 RG : 0240289277 Inser CeM No: 51223 

VALOR POR SETE MILHCES. OITENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS 
EXTENSO 

DEVE Á EMPRESA MANWlN HlUNDAI SERVICOS AUTOMOBlLlSTICOS LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA 
FISCAL DE SERViÇOS. REFERENTE AOS SERViÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS. 

QmE UNID DISCRIMINAÇÃO DOS SERViÇOS 
PREÇOS (R$) 

UNITÁRIO TOTAL 

1 UM 
SERIVÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS CONFORME CONTRATO 

7.550.000.00 7.550.000.00 ACORDADO ENlRE AS PARTES 

RETENÇÕES NA FONTE pao TOMADOR (R$) 

ISS IRRF Pis I Cofins I CSLL I INSS 

0.00 J 113.250.00 I 49.075.00 I 226.500,00 75.500,00 I 0,00 

INSTRUÇÔES PARA PAGAMENTO / OBSERV AÇÔES 

Itau Unibanco S/A. 
Ag 2958 
Cc 16361-6 

NÃO VALE COMO RECIBO Base ISS R$ 2.793.500.00 VALOR TOTAL DOS SERViÇOS 

Alíquota: % 2.00 

ISS Incluso R$ 55.870.00 R$ 7.550.000,00 

Assinatura Digital 

V7092E63 WZRYIN40 RWH9LP47 ORRFORMR 

FOLG42M6 LYOPJT8U 63EWOGFR GWGGLKWA 

OB39NSMO L60VLMXF BGHYGGCO NZJC2GMN 

S33GOY3E JPMOZICC 7YB3A1Y2 H2GWF24N 

Cort-o.(ln Unha P"miNJttâa 
•• a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Assinatura Digital NFE No 1 
Santana de Parnaíba - CCM: 73963 

V7Q92E63 WZRYIN40 RWH9LP47 ORRFORMR 

FOLG42M6 LYOPJT8U 63EWOGFR GWGGLKWA 

RECEBI (EM OS) OA EMPRESA MANWIN HIUNDAI SERVICOS 
AUTOMOBlLISTICOS L TOA 

OS SERViÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELElRÔNICA 

locallOata: _______________ _ 

Assinatura do Recebedor • QB39NSMO L60VLMXF BGHYGGCQ NZJC2GMN 

S33GOY3E JPMOZICC 7YB3AIY2 H2GWF24N 

https:/lwMv.nf·eletrcoica.com.br/nfeletronicafCONTRIBlNF Jmprime.asp?s= 1038227391 &tTF3&x= 1&q =4&a= 1 1/1 
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5rJi2ol4 Nota FiScal EleI1ônicade SeNços ------------------------------7'"I~ 

41~ • PREFEITURA DE 
SANTANA 'DE PARNAfBA • 

MANWlN HlUNDAI SERVICOS AlITOMOBlUSTICOS L TOA 
EST OOS ROMEIROS. 6388 NOTA RSCAL 
CENTRO - Santana de Pamalba I SP 06501-001 ElEtRÔNICA 
Fone: 55381039 email: ecameiro@h9dgeoon~ltoria.CQm.br 

DE SERViÇOS 
CNPJ: 07.014.58710002-18 CCM:73963 IE: Isento NF-e 

• 

• 

• 

C6digo do Serviço: 143 • assess:>ria e oon~ltoria de -qualquer oalUl'eta, não oontiôa em outros itens 
(TRIBUTADOS) 

desta lista; ana/i~. exame, pe~ulsa. coleta. compllaçao e fornecimento de dados 9 infoffi1Açoesde 
qualquer natureza. indusive cadastro é smlJares 

No2 

Data de Bnlssão: 0510312014 

Fatura No I Valor R$ I Fonna.Pgto I 
2 I 2.616.068.75 I AVISTA L 

iOMJ>;OOR UTC ENGENHARIA S/A. 

ENDE,REÇO RUA CHILE. 81 - SÃO LUIZ 

MUNIClplO CANOAS UF:RS CEPo 92420060 

END.COBRANÇA o mesmo 

CNPJ/CPF 44.023.661/0065-72 Inscr.EST.' RG : 0240289277 Inser CCM No: 51223 

VALOR POR I~IS MILHÕES. SEISCENTOS E DEZESSEIS MIL E SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO 
EXTENSO CENTAVOS 

DEVE A EMPRESA MANWlN HlUNDAI SERVICOS AlITOMOBlllSTICOS LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA 
,FISCAL DE SERViÇOS. REFERENTE AOS SERViÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS. 

QTDE UNTO DISCRIMINAÇÃO DOS SERViÇOS 
PREÇOS (R$) 

UNITÁRIO iOTJ>;L 

SERIVÇQS PROFISSIONAIS PRESTADOS CONFORME COrfTRAiO 
, 

1 UM 
ACORDAOO ENTRE AS PAR'lt:S 

2.787.500.00 2.787.500.00 

REt8llÇÕES NA FONTE P8.0 TOMADOR (RS) 

ISS I IRRF I Pis I Cofins I CSLL I INSS 

'0.00 I 41.812.50 I 18.118.75 I 83.625.00 I 27..875.QO I 0.00 

INSTRUÇÕES PARA PAGAMeITO/ OBSERVAÇÕES 

Banco Itau Unibanco S/A 
Ag 2958 
CC 1636H 

NÃO VALE COMO RECIBO Base I$S R$ 1.031.375,00 VALOR TOTAL DOS SERViÇOS 

Alíquota: % 2,00 

ISS Incluso RS 20.627.50 R$ 2.787.500,00 

Assinatura Diglta' 

OGLRY9WZ AJUVl80D CHZ72U1R 9ERQHH8Z 

PCGA5IAX URl10ARX YGEMWE09 G01JIMZ8 

9ZANHPKJ YEJWBJSQ UHSBWVKl 3RS7VHPR 

D5DFM6Y1 WA7Z61BK ZLPZOT4V POWG01DK 

Corre no L/n/)a Porriflliada 
••••••••• ~ •• ~-_ •••••••••••••• & •• ~ •••• _. __ • __ •• - •••••••• ~~~_._--_._--_.- ••••••••••••••••••••••••• _~_._._--••••• ~ ••••• ~~ •••••• -_.-

Assinatura Digital NFENo 2 
Santana de Parnaíba - CeM: 73963 

OGLRY9W2 AJUVl60D CHZ72U1R 9EROHH8Z 

PCGA5IAX URI10ARX YGEM"''''09 GD1JIMZ8 

9ZANHPKJ YEJW6JSQ UHS8WVK1 3f1S7VHPR 

RECEBI (EMOS)OA EMPRESA MANWlNHUNOAI SERVICOS 
AU70MOBlLISTICOS L TDA 

OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRONICA 

locaUOata: _______________ _ 

D5DFMBY1 WA7Z618K ZLPZDT4V POWG01DK As9'h3tura do Recebedor 

htIps:/hWhV.nI·eleI1oriCll.combr/r.fBletroricalCONTRIBlNF _lmprime.asp?s=897406161&m=3&~1&q=13&a=2&b=N 1'1 
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31412014 NOla Fiscâl8etrOnic8 deSery;çOS _________________________________ -I 

• 

• 

• 

• 

PREFEITURA DE 
SANTANA DE PARNAíBA 

MANWlN HlUNOAI SERVICOS Al/TOMOBIUSTICOS LTOA 
EST DOS ROMEIROS. 6388 
CENTRO· San'ana de Pamalba I SP 06501-{)01 
Fone: 55381039 email: ecarneiro@hedgeconsultoria.com.br 

CNPJ: 07.014.58710002-18 CCM:73963 IE: Isento 

NOTA ASCAL 
aETRÓNlCA 
OESERVIÇOS 

Código de Serviço: 143 - assesooria e conrultoria de Qualquer natureza, nao contida em outros itens 
NF-e 

(TRlBl/T ADOS) desta lista; analiSB, exame, pesquis:!o coleta. compilaçao e fomecimento de dadose informaçoesde 
qualquer natureza, inclusive cadastro e similares No3 

Data de Em Issão: 2410312014 

Fatura No I Valor R$ I Forme pgto I 
3 I 2.463.562.50 I A VISTA I 

lOMADOR UlC ENGENHARIA S/A. 

ENDEREÇO RUA CHILE, 61 - SÃO LUIZ 

MUNiCíPIO CANOAS UF:RS CEP: 92420060 

ENO.COBRANÇA o mesmo 

CNPJ/CPF 44.023.661/0065-72 Inscr.EST.1 RG : 0240289277 '"ser CeM No: 51223 

VALOR POR I~OIS MILHÕES, QUATROCENTOS E SESSENTA E TRES MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E 
EKlENSO CINQUENTA CENTAVOS 

DEVE A EMPRESA MANWlN HluNDAI SERVICOS Al/TOMOBlLlSTICOS LTOA os VALORES CONSTANTES DESTA NOTA 
FISCAL DE SERViÇOS. REFERENTE AOS SERViÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS. 

QTDE UNID DISCRIMINAÇÃO DOS SERViÇOS 
PREÇOS (R$) 

UNITÁRIO lOTAL 

1 UM 
SERIVÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS CONFORME CONTRATO 

2.625.000,00 2.625.000,00 
ACORDADO ENTRE AS PARTES 

RET8I1ÇÕES NA FONTE pao TOMADOR (R$) 

ISS IRRF I Pis I Cofins I CSll I INSS 

0,00 39.375,00 I 17.062,50 I 78.750,00 I 26.250,00 I 0,00 

INSTRuçÕES PARA PAGAM 8'(('0 I OBSERVAÇÕES 

Banco Hau Uni banco S/A 
Ag 2958 
Cc 16361-6 . 

NÃO VALE COMO RECIBÔ Base ISS R$ 971.250,00 VALOR TOTAL DOS SERViÇOS 

Aliquota: % 2,00 

ISS Incluso R$ 19.425,00 R$ 2.625.000,00 

Assinatura Digitai 

Q8MH10K8 RTLQM686 GK332NK3 OPM7NQTZ 

NNHRMOYU LPKJ04LW 3DE2UJF7 ZOE5F4Y8 

CZ2KE4VU OAHXEJQ3 HKXGYLLT CT1EXOCX 

5KH38QMK 4FSM8149 2025AT5T QOASMOOS 

Corte na Unha Pontilhada ................•.................................................................................... -••..•.......•. -.......... . 
Assinatura Digital NFE No 3 

Santana de Parnaíba - CCM: 73963 

Q8MH10K8 RTLQM686 GK332NK3 OPM7NQTZ 

NNHRMDYU LPKJ04LW 3DE2UJF7 ZOE5F4Y8 

CZ2KE4VU OAHXEJQ3 HKXGYLLT CT1EXOCX 

5KH38QMK 4FSM8149 2D25AT5T QDASMOOS 

• RECEBI (EMOS) DA EMPRESA MANWlN HlUNDAI SERVICOS 
Al/TOMOBlLISTICOS L TOA 

OS SERViÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 

Local/Data: __________ ~ _____ _ 

Assinatura do Recebedor 

https:/fwt.Mtnf-eletrooca.combr/nfeletronicafCONTRIBlNF_lrrprirre.asp?s= 5431 01008&m= 3&x= 1&q = 5&a=3&b= N 1/1 
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• 

PREFEITURA DE 
SANtANA DE PARNAíBA 

MANWlN HlUNDAI SERVICOS AUTOMOBILlSTICOS l TDA 
EST DOS ROMEIROS. 6386 
CENTRO - Santana de Pamaiba I SP 06501-001 
Fone: 55381039 email: ecameiro@hedgeconsultoria.com.br 

CNPJ: 07.014.58710002·18 CCM: 73963 lI:: Isento 

NOTA ASCAl 
aETRÓNICA 

DE SERViÇOS 

Cõdigo de Serviço: 143 - assesooria e consultoria de qualquer natureza, nao contida em outros itens 
NF-e 

(TRIBUTADOS) 
des8 Ji&e; analire, exame, pesquisa, coleta, compilaçao e fomecimento de dados e informaçoesde 
qualquer natureza, inclusive cadastro e similares No4 

Data de Em issão: 24/0412014 

Fatura No \ Valor R$ \ Forma Pgto \ 
4 I 2.463.562.50 I A VISTA I 

lOMADOR UTC ENGENHARIA S/A. 

ENDEREÇO RUA CHILE, 61 • SÃO LUIZ 

MUNiCíPIO CANOAS UF:RS CEPo 92420060 

END.COBRANÇA o mesmo 

CNPJ/CPF 44.023.661/0065·72 Inscr.EST./ RG : 0240289277 Inser CeM No: 51223 

VALOR POR 1 ,DOIS MILHÕES. QUATROCENTOS E SESSENTA E TRES MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E 
EXTENSO CINQUENTA CENTAVOS 

DEVE A EMPRESA MANWIN HIUNDAI SERVICOS AUTOMOBlLlSTICOS LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA 
FISCAL DE SERViÇOS. REFERENTE AOS SERViÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS. 

QroE UNID DISCRIMINAÇÃO DOS SERViÇOS 
PREÇOS (R$) 

UNITÁRIO lOTAL 

1 UM 
SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS CONFORME CONTRAlO 

2.625.000,00 2.625.000,00 
ACORDADO ENTRE AS PARTES 

RETENÇÕES NA FONTE pao TOMADOR (R$) 

ISS IRRF I Pis I Cofins I CSlL I INSS 

0,00 39.375,00 \ 17.062,50 \ 78.750,00 I 26.250,00 I 0,00 

INSTRuçÕES PARA PAGAMENTO 1 OBSERVAÇÕES 

Banco Itau Unibanco S/A 
AG 2958 , 
CC 16361-6 

" 

NÃO VALE COMO RECIBO Base ISS R$ 971.250,00 VALOR TOTAL DOS SERViÇOS 

Aliquota: % 2,00 

ISS Incluso R$ 19.425,00 R$ 2.625.000,00 

Assinatura Digital 

ADOIK53G NNZH1F7D OF67OXHV U83JX9UC 

RY34M2HM ARKC40R1 60JUE9G3 NSHWOXF9 

YOR02RRG AU080AMZ HZ7GZ72P 5QMCOAOC 

BRHN4N9T 5JZEOWFQ 4QNOY2EW OG18LA86 

Corto IH1 Unha POi1W/wda ... _- ........................................ -.........................•.....•..................... _ ........................... . 
Assinatura Digital NFE No 4 

Santana de Parnaíba· CCM: 73963 

ADOIK53G NNZH1 F7D OF67QXHV U63JX9UC 

RY34M2HM ARKC4DR1 60JUE9G3 NSHWDXF9 

YOR02RRG AU080AMZ HZ7GZ72P 5QMCOAOC 

BRHN4N9T 5JZEDWFQ 4QNOY2EW OG16LA86 

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA MANWlN HIUNDAI SERVICOS 
AUTOMOBlLlSTICOS LTDA 

OS SERViÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 

Local/Dala: _______________ _ 

A~natura do Recebedor 

https://wNw.nf·eletronica.combr/nfeletronicalCONTRIBlNF _lmprime.asp?s=539666975&m=3&x= 1&q=5&a=4&b=N 1/1 
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21612014 Nota Fiscal Eletrônica de Ser>.iços -----------------------------~-fi-(í~ 

•. :.\ r .' ~. 

• 

• 

e) 

PREFEITURA DE 
SANTANA DE PARNAíBA 

t~ '-:'Sílo ";uh.' 

MANWlN HlUNDAI SERVICOS AUTOMOBILISTICOS LTDA 
EST OOS ROMEIROS, 6388 
CENTRO - Santana de Parnaiba J SP 06501-001 
Fone: 55381039 amai!: ecarneiro@hedgeconsultoria.com.br 

CNPJ: 07.014.587/0002·18 CCM: 73963 IE: Isento 

NOTA ASCAL 
B.ETRÕNICA 
DE SERViÇOS 

Código de Serviço: 143 - 8S3esroria e consultona de qualquer natureza, nao contida em outros itens 
NF·e 

(TRIBUTADOS) 
desta lista; analise. exame, pe9::juisa, coleta, compilaçao e fornecimento de dados e informaçoesde 
qualquer natureza, inclusive cadastro e similares No5 

Data de Emissão: 29/05/2014 

Fatura No Valor R$ Forma Pgto 

5 2.463.562,50 A VISTA 

lOMADDR UTC ENGENHARIA S/A. 

ENDEREÇO RUA CHILE, 61 • SÃO LUIZ 

MUNiCíPIO CANOAS UF:RS CEP: 92420060 

END.COBRANÇA o mesmo 

CNPJ/CPF 44.023.661/0065-72 Inscr.EST.1 RG : 0240289277 Inser CeM No: 51223 

VALOR POR DOIS MILHOES, QUATROCENTOS E SESSENTA E TRES MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E 
EXTENSO CINQUENTA CENTAVOS 

DEVE À EMPRESA MANWlN HIUNDAI SERVICOS AUTOMOBILlSTICOS L TOA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA 
FISCAL DE SERViÇOS, REFERENTE AOS SERViÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS. 

Q1DE UNI O DISCRIMINAÇÃO DOS SERViÇOS 
PREÇOS (R$) 

UNITÁRIO lOTAL 

1 UM SERViÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS CONFORME CONTRAlO 2.625.000,00 2.625.000,00 
ACORDADO ENTRE AS PARTES 

RETENÇÕES NA FONTE pao TOMADOR (R$) 

ISS I IRRF I Pis I Cofins I CSLL I INSS 

0,00 I 39.375,00 I 17 .062,50 I 78.750,00 I 26.250,00 I 0,00 

INSTRuçÕES PARA PAGAMENTO I OBSERVAÇÕES 

Banco ltau Unibanco SA 
Ag 2958 
Cc 16361-6 , 

NÃO VALE COMO RECIBO Base ISS R$ 971.250,00 VALOR TOTAL DOS SERViÇOS 

Alíquota: % 2,00 , 

ISS Incluso R$ 19.425,00 R$ 2.625.000,00 

Assinatura Digital 

BAOLGET5 P95WMLPO 1E03JPDY 611U63FT 

GBZ8RCEB 3LRH3CA3 RHVCXD33 XlC83RR9 

MT2N80F2 QUG2EGKB OFNCQ4KL YV1E8RZ2 

LAS3LWWX OSDSTQWI 8LMDJP05 OGD9H8U7 
-

Corto na ,Unha PontrlllacJa ....•..•.••.• -........ __ ............................................••........................ -............... _-_ .............. . 
Assinatura Digital NFE No 5 

Santana de Parnaiba - CCM: 73963 

BAOLGET5 P95WMLPO lE03JPDY 611U63FT 

GBZBRCEB 3LRH3CA3 RHVCXD33 XIC83RR9 

MT2N80F2 QUG2EGKB OFNCQ4KL YY1EBRZ2 

LAS3LWWX OSDSTQWI 8LMDJP05 OGD9H8U7 

RECEBI (EM OS) DA EMPRESA MANWlN HIUNDAI SERVICOS 
AUTOMOBlLISTICOS LTDA 

OS SERViÇOS CONST ANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 

local/Data: _______________ _ 

Assinatura do Recebedor 

httpsJI\.wm.nf-eletronica.combr/nfeletronica/CONTRIBlNF Jmprime.asp?s=539666975&nr-3&x=1&q=5&a=S&b=N 

'------------
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30/9/2014 Nota Fiscal Eletrônica de Serviços ---------------------------...,ll-t-h~.----=zfl 

lIil 
PREFEITURA DE 

SANTANA DE PARNAíBA 
-- -~o!f-cia~I'lI;~------

MANWIN HIUNDAI SERVICOS AUTOMOBILlSTICOS L TOA 
EST DOS ROMEIROS, 6388 
CENTRO - Santana de Parnaiba I SP 06501-001 
Fone: 55381039 email: ecameiro@hedgeconsultoria.com.br 
CNPJ: 07,014,587/0002.18 CCM: 73963 IE: Isento 
Código de Serviço: 143 - assessoria e consultoria de qualquer natureza, nao contida em outros itens 

NOTA FISCAL 
ELETRÔNICA 
DE SERViÇOS 

NF-e 

desta lista; analise, e)l;arne, pesquisa, coleta. compilaçao e fornecimento de dados e informaçoes de qualquer (TRIBUTADOS) 
NoS natureza, Inclusive cadastro e similares 

Data de Emissão: 30/06/2014 

Fatura No 1 Valor R$ I Forma Pgto T 
6 I 2.463,562,50 I AVISTA I 

TOMADOR UTC ENGENHARIA S/A, 

ENDEREÇO RUA CHILE, 61 • SÃO LUIZ 

MUNiCíPIO CANOAS UF: RS CEPo 92420060 

END.COBRANÇA o mesmo 

CNPJ/CPF 44,023,661/0065·72 Inscr.EST.I RG : 0240289277 Inser CeM No: 51223 

VALOR POR 10015 MILHCES, QUATROCENTOS E SESSENTA E TRES MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E 
EXTENSO CINQUENTA CENTAVOS 

DEVE A EMPRESA MANWIN HIUNDAI SERVICOS AUTOMOBILlSTICOS LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA 
FISCAL DE SERViÇOS, REFERENTE AOS SERViÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS. 

QTDE UNID DISCRIMINAÇÃO DOS SERViÇOS 
PREÇOS (R$) 

UNITÁRIO TOTAL 

1 UM SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS CONFORME CONTRATO 2.625.000,00 2,625,000,00 
ACORDADO ENTRE AS PARTES 

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R$) 

ISS IRRF 1 Pis I Cofins I CSLL I INSS 

0,00 I 39,375,00 I 17.062,50 I 78.750,00 I 26.250,00 I 0,00 

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO I OBSERVAÇÕES 

Banco Itau S/A 
Ag 2958 
Cc 16361-6 

NÃO VALE COMO RECIBO Base ISS R$ 971,250,00 VALOR TOTAL DOS SERViÇOS 

Alíquota: % 2,00 

lSS Incluso R$ 19.425,00 RS 2.625,000,00 

Assinatura Digital 

UZU66TOZ CARVJOTO 36K5GJC6 L3SEXGYS 

1TPCHSFY 2TI5SJXC OHOE7LBN NX74U6JG 

2PJS67CO EOAOSISB KPCLGJL 1 KKJ11PY3 

SLNMRT7W HW16L5QS 2WWZXSK5 MYUN6FIB 

Corto /1;] Unha PontU/Joda 
~_ ................ _ ........ -.... -_ ...•....••..•. _ .......................................•....•...••..••...•.........•........... 

Assinatura Digital NFE No 6 
Santana de Pamaiba· CCM: 73963 

UZU66TQZ CARV JOTa 36K5GJC6 L3SEXGY8 

1TPCH8FY 2TI58JXC OHDE7LBN NX74U6JG 

2PJ867CD EOAQSI8B KPCLGJL1 KKJ11PY3 

SLNMRT7W HW16L5Q8 2WWZX8K5 MYUN6FIB 

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA MANWIN HIUNDAI SERVICOS 
AUTOMOBILlSTICOS L TOA 

OS SERViÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 

LocaI/Data: ______________ _ 

Assinatura do Recebedor 

https:llwww.nf-eletronica.com.br/nfeletronica/CONTRIB/NF _lmprime.asp?s=360743409&m=3&x=O&q=5&a=6&b=N 1/1 
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30/9/2014 Nola Fiscal Eletrônica de Serviços 

• 

• 

• 

• 

MANWIN HIUNDAI SERVICOS AUTOMOBILlSTICOS L TOA 
EST DOS ROMEIROS, 6388 NOTA FISCAL 
CENTRO - Santana de Pamaiba I SP 06501-001 ELETRÔNICA 
Fone: 55381039 email: ecameiro@hedgeconsultoria.com.br 

OE SERViÇOS CNPJ: 07.014.587/0002-18 CCM: 73963 IE: Isento 
Código de Serviço: 143 - assessoria e consultoria de qualquer natureza, nao contida em outros itens 

NF-e 

desta lista; analise, exame, pesquisa, coleta, compHaçao e fornecimento de dados e informaçoes de qualquer (TRIBUTADOS) 
No7 natureza, inclusive cadastro e similares 

Data de Emissão: 30/07/2014 

Fatura No I Valor R$ I Forma Pgto I 
7 I 2.463.562.50 J A VISTA 1 

TOMADOR UTC ENGENHARIA S/A. 

ENDEREÇO RUA CHILE, 61 - SÃO LUIZ 
MUNicíPIO CANOAS UF:RS CEPo 92420060 

END.COBRANÇA o mesmo 

CNPJ/CPF 44.023.661/0065-72 Inscr.EST./ RG : 0240289277 Inser ceM No: 51223 

VALOR POR I DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E SESSENTA E TRES MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E 
EXTENSO CINQUENTA CENTAVOS 

DEVE A EMPRESA MANWIN HIUNDAI SERVICOS AUTOMOBILlSTICOS LTOA'OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA 
FISCAL DE SERViÇOS, REFERENTE AOS SERViÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS. 

QTDE UNID DISCRIMINAÇÃO DOS SERViÇOS 
PREÇOS (R$) 

UNITÁRIO TOTAL 

1 UM SERViÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS CONFORME CONTRATO 2.625.000,00 2.625.000,00 
ACORDADO ENTRE AS PARTES 

RETENÇÔES NA FONTE PELO TOMADOR (R$) 

ISS IRRF J Pis Cofins I CSLL I INSS 

0,00 39.375,00 I 17.062,50 78.750,00 I 26.250,00 I 0,00 

INSTRUÇÔES PARA PAGAMENTO 1 OBSERVAÇÔES 

Banco ltau S.A. 
Ag 2958 
Cc 16361·6 

NÃO VALE COMO RECIBO Base ISS R$ 971.250,00 VALOR TOTAL DOS SERViÇOS 

Aliquota: % 2,00 

ISS Incluso R$ 19.425,00 R$ 2.625.000,00 

Assinatura Digital 

1 RC8ZTUD DMCGREWC 1SGWZYI8 6BC57JEL 

DXW13TEO EZOBNIOK 9421 HUWO 3JN41DWY 

3CAYEDWB 310KGU09 COB4MBS3 GQCBRF7K 

12708XJR VW17HKL2 MV1VP9BJ FC71VYGL 

Corta na Linha Pontillrada ...... -....•••...••..••.....•..••........•.....•..••.....•...•... __ .•.....••.••.....••..• -- ....••.....• -- ...............•.....•. 
Assinatura Digital NFE No 7 

Santana de Parnaíba - CCM: 73963 

1 RC8ZTUD DMCGREWC 1SGWZYl8 6BC57JEL 

DXW13TEO EZOBNIOK 9421HUWO 3JN41DWY 

3CAYEDWB 310KGU09 COB4MBS3 GQCBRF7K 

12708XJR VW17HKL2 MV1VP9BJ FC71VYGL 

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA MANWIN HIUNDAI SERVICOS 
AUTOMOBILlSTICOS L TOA 

os SERViÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 

Local/Data: ______________ _ 

Assinatura do Recebedor 

https://www.nf·eletronica.com.br/nfeletronica/CONTRIBfNF _lmprime,asp?s=360743409&m=3&x=O&q:;;5&a=7&b=N 1/1 
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• 
30/9/2014 Nota Fiscal EletrOnica de Serviços ----------------------------{t"""7-~-I .. 

lli .. ' 'f... ,,\ ""''''" I , , 

• 

• 

PREFEITURA DE 
SANT ANA DE PARNAíBA - ---- ~ --~ 

~lItlo.,...s;lIlI>DII'" 

MANWIN HIUNDAI SERVICOS AUTOMOBILlSTICOS LTDA 
EST DOS ROMEIROS. 6366 
CENTRO - Santana de Parnaíba I SP 06501-001 
Fone: 55381039 email: ecameiro@hedgeconsultoria.com.br 

CNPJ: 07.014.587/0002-18 CCM: 73963 IE: Isento 
CÓdigo de Serviço: 143 - assessoria e consultoria de qualquer natureza, nao contida em outros itens 

NOTA FISCAL 
ELETRÔNICA 
DE SERViÇOS 

NF-e 

desta lista; analise, exame, pesquisa. coleta, compllaçao e fornecimento de dados e informaçoes de qualquer (TRIBUTADOS) 
No8 natureza, inclusive cadastro e similares 

Data de Emissão: 29/08/2014 

Fatura No I Valor R$ I Forma Pgto I 
8 I 2.463.562,50 I AVISTA I 

TOMADOR UTC ENGENHARIA S/A. 

ENDEREÇO RUA CHILE, 61 - SÃO LUIZ 
MUNiCíPIO CANOAS UF:RS CEPo 92420060 

END.COBRANÇA o mesmo 

CNPJ/CPF 44.023.66110065-72 Inser.EST.1 RG : 0240289277 Inser CeM No: 51223 

VALOR POR I DOIS MILHOES, QUATROCENTOS E SESSENTA E TRES MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E 
EXTENSO CINQUENTA CENTAVOS 

DEVE A EMPRESA MANWIN HIUNDAI SERVICOS AUTOMOBILISTlCOS LTOA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA 
FISCAL DE SERViÇOS. REFERENTE AOS SERViÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS. 

QTDE UNID DISCRIMINAÇÃO DOS SERViÇOS 
PREÇOS (R$) 

UNITÁRIO TOTAL 

1 UM SERViÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS CONFORME CONTRATO 2.625.000,00 2.625.000,00 
ACORDADO ENTRE AS PARTES 

RETENÇOES NA FONTE PELO TOMADOR (R$) 

ISS IRRF J Pis L Cofins I CSLL I INSS 

0,00 39.375,00 I 17.062,50 I 78.750,00 I 26.250.00 I 0,00 

INSTRUÇÔES PARA PAGAMENTO I OBSERVAÇÔES 

Banco ltau S/A. 
AGl958 
CC 16361-6 

NÃO VALE COMO RECIBO Base ISS R$ 971.250,00 VALOR TOTAL DOS SERViÇOS , 
AÍíquota: % 2,00 

ISS Incluso R$ 19.425,00 R$ 2.625.000,00 

Assinatura Digital , 

2ULPWOPF 3BMMEGFM IWJ4DOIY FDKQPIVT 

DIMOX78G IMNF2XOL 2GOM16VA 6APHBWTC 

DKWW5BMP SUR91BEP JN53VBJW WTDTXI8S 

VFAGE5DU K7SFEMQZ N3WHOGZM A307RY63 

Corto na Linha Pon"lllllada ..•••...........••••..........•........................ _ ...•••.......••....... _.-_ .....•....... ~_. __ ... _ ......... __ ............ . 
Assinatura Digital NFE No 8 

Santana de Parnaiba - CCM: 73963 
RECEBI (EMOS) DA EMPRESA MANWIN HIUNDAI SERVICOS 

. AUTOMOBILlSTICOS LTDA 

lULPWQPF 3BMMEGFM IWJ4D01Y FDKQPIVT 
OS SERViÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 

DIMQX78G IMNFlXOL lGOM16VA 6APHBWTC Local/Dala: ______________ _ 

DKWW5BMP SUR91BEP JN53VBJW WTDTXI8S 

VFAGE5DU K7SFEMQZ N3WHOGZM A307RY63 Assinatura do Recebedor 

https:f1www.nf-eletronica.com.br/nfeletronicafCONTRIB/NF _lmprime.asp?s=360743409&m=3&x=O&q=5&a=8&b=N 1/1 
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• 

• 

lIBTR GES'fAO E)U1RESAlUAL L't'nA. 

ADENDO DE CONTRATO DE PRESTACÃO DE SERVICOS 

Pelo presente Instrumento Particular; 

E, DE OUTRO LADO, 

CONSTRAN S/A - CONSTRUÇÕES E ~OMÉRCIO, com 

sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 

Av. Maria Coelho Aguiar, 215, Torre F, 5Q.andar, jardim 

São Luis, Cep 05804-900, inscrita no CNPj/MF sob 

número 61.156.568/0001-90, neste ato representada 

por seu representante legal na forma de seu contrato 

social, doravante designada, simplesmente, 

"CONTRATANTE", 

MRTM GESTÃO EMPRESA RIA LTDA" com sede na 

cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, 

na Av. Brasil, no. 402, sala 3, jardim São Luis, CEP 

06502-210, inscrita no CNPj/MF sob número 

03.524.053/0001-08, neste ato representada por seu 

representante legal na forma de seu Contrato Social 

doravante designada, simplesmente, "CONTRATADA", 

~ 
Têm ajustados entre si o ADITAMENTO do Contrato de Prestação de serviçof:1 

• celebrado em 30 de abril de 2011, conforme as condições a seguir estipuladas~ 

! 
\../ 
! 

//;/ 
/ I I 

// ' 
,/ ~\ 
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• 

• 

MRTR GES1'AO E)Il)ru~SARIAL Ll'DA. 

1 - DOS CONSIDERANDOS: 

1.1. Considerando que as partes firmaram em 30 de abril de 2011 um Contrato de 

Prestação de Serviços de Consultoria Fiscal; 

1.2. Considerando a possibilidade das partes na prorrogação deste Contrato, 

conforme previsto na Cláusula Terceira do Contrato; 

1.3. Considerando o amplo objeto do presente Contrato, nos termos da Clausula 

Primeira, e a necessidade da CONTRATANTE na continuação dos trabalhos de 

Consultoria Fiscal; 

2 - DAS CONDIÇÕES: 

2.1. Doravante, fica expressamente determinado o prazo de mais 06 (seis) meses 

para a conclusão dos trabalhos; 

2.2. Fica estipulado como honorários pela prorrogação dos serviços de Consultoria 

Fiscal, o valor de R$ 965.000.00 (novecentos e sessenta e cinco mil reais), que 

deverão ser pagos em 02 (duas) parcelas. 

2.3. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições 

contrato de locação. 

[/ 
" / 
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• 

• 

• 

. • 

'. 

IIRTR GES'fAO EIIl'RESARIAL Ll'DA. 

E. por estarem assim justas e acertadas assinam o presente em duas vias de igual 

forma e conteúdo na presença de duas testemunhas. Também assinam o presente 

os fiadores do contrato de locação. 

CONSTRAN S/A - CONSTRUÇÃO E~C~~ 

DA. 

Contratada 

TESTEMUNHAS: 

::!6ui'r>vr1.L ~ gJJ fÁ-

08S. Esta página contém apenas assinaturas do presente instrumento. 
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I' 

11I11'R GES'l'AO 1~)IPltESAlUAL LT))A. 

CONTRATO DE PRESTACÃO DE SERVICOS 

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito. as partes 

abaixo: 

DE UM LADO. 

E, DE OUTRO LADO. 

CONSTRAN S/A - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO. com 

sede na cidade de São Paulo. Estado de São Paulo. na 

Av. Maria Coelho Aguiar. 215. Torre F. 5º.andar. jardim 

São Luis. Cep 05804-900, inscrita no CN Pl/M F sob 

número 61.156.568/0001-90. neste ato representada 

por seu representante legal na forma de seu contrato 

social, doravante designada. simplesmente. 

"CONTRATANTE". 

MRTM GESTÃO EMPRESARIA LTDA .• com sede na 

cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo. 

na Av. Brasil. no. 402. sala 3. jardim São Luis. CEP 

06502-210. inscrita no CNPj/MF sob número 

03.524.053/0001-08. neste ato representada por seu 

representante legal na forma de seu Contrato Socj;j.l 

doravante designada. simplesmente, "CONTRATADfi, 

\)1; 
tem justo e contratado o seguinte: I' /l 

1 

/ lll/ /1,' 
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• )1l11'1l GES1'AO U)IPIlESARIAL L1'J)A. 

I. DO OBJETO 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A CONTRATADA. prestará à CONTRATANTE, serviços 

relacionados a consultoria fiscal relacionada a avaliação dos critérios e 

procedimentos a serem adotados pela CONTRATANTE para ingresso no 

parcelamento especial de dívidas coma União, nos termos da Lei 11941/09, 

devendo para tanto fazer os levantamentos e identificações necessários para 

• consecução do objetivo, além de preparar os documentos necessários para 

inclusão dos débitos perante a RFB - Receita Federal do Brasil e PGFN -

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e/ou eventuais créditos apurados, e/ou 

parcelamentos de direito da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SEGUNDA Para operacionalização e consecução dos serviços ora 

contratados, deverá a CONTRATADA analisar os documentos fiscais da 

CONTRATANTE, entre eles os parcelamentos efetuados anteriormente a LEI 

11.941/09, Livro de apuração do Lucro Real (LALUR) a fim de validar os prejuízos 

fiscais a serem utilizados no abatimento dos juros e multas do referido 

parcelamento, além das principais peças constantes de processos de 

• parcelamentos existentes, bem como os livros contábeis pertinentes aos anos-base 

envolvidos. 

• 

PARÁGRAFO ÚNICO; Ao fim dos trabalhos objetos do presente Contrato, deverá a 

CONTRATADA elaborar demonstrativos de cálculos e respectivas memórias, com 

identificação dos valores efetivamente devidos pela CONTRATANTE, bem como 

demonstrar eventualmente os valores indevidamente alocados á div.ida 

consolidada pela Receita Federal nos programas de parcelamentos ora eXistenlds e 

que serão objetos do Pedido de Revisão. / . ~ d 
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• M1l1'1l GES'l'AO 1~!IPIU~SA1UAl. L1'))A. 

lI. DA VIGÊNÇJA 

CLÁUSULA TERCEIRA - O presente contrato tem prazo de duração de 06 (seis) 

meses, contados a partir da data da assinatura desse contrato. Ao término do prazo 

firmado, o mesmo poderá ser prorrogado, mediante entendimento entre as partes. 

• PARÁGRAFO ÚNICO - Será automaticamente rescindido o presente instrumento, a 

qualquer tempo. quando qualquer das partes envolvidas deixar de cumprir alguma 

das cláusulas descritas nos itens IV e V deste contrato. Nessa hipótese, todos os 

ônus em aberto deverão ser acertados até essa data. 

111. PRECO E fORMA DE PAGAMENTO 

cLÁUSULA QUARTA - Fica estabelecido entre as partes que a CONTRATADA 

executará todo o trabalho de levantamento e ou revisão fiscal dos processos de 

parcelamentos existentes, tendo como base seus honorários baseados em 

eventuais reduções dos valores dos débitos parcelados e ou eventuais créditos que 

• venham a ser por ela identificados; por tanto, ficam estipulados como honorários o 

percentual de 5% (cinco por cento) sobre a redução dos débitos já conhecidos e ou ........ 

• 

créditos apurados. Sobre eventuais débitos existentes, porém não reconhecidos 

pela CONTRATANTE, não incidirão honorários. 

Após a conclusão dos trabalhos a CONTRATADA deverá apresentar um relatório 

apontando os eventuais débitos/créditos existentes e não reconhecidos pela 

CONTRATANTE assim como as eventuais reduções nos parcelamentos existentes. 

Os honorários deverão ser pagos em parcelas meliais e consecutivas, sendo a 

prim.;~ q.,'do d, 'pre",,,,'o do rel"ó,;o d. ,~~""o d" ",h ,Ih". f 
L~ \j, / r /1 
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• 

• 

• 

• 

tlUl'll GES1'AO l~tIPIU~SARIAL LTnA. 

IV. OBRIGACÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

CLÁUSULA QUINTA - São obrigações da CONTRATADA. entre outras já 

explicitadas no presente instrumento. as seguintes: 

(a) Fornecer o pessoal necessário para a prestação dos serviços contratados. 

com a devida capacitação técnica, com estrita obediência à legislação 

Trabalhista e Previdenciária, cujos encargos igualmente ficarão por sua 

conta. 

(b) Fornecer todo memorial descritivo dos créditos fiscais apurados. 

(c) No caso da CONTRATADA utilizar equipamentos ou outros bens de 

propriedade e/ou sob a guarda da CONTRATANTE, a mesma 

responsabilizar-se-á pela limpeza, manutenção e conservação dos 

mesmos. 

V. OBRIGACÕES DA CONTRATANTE 

cLÁUSULA SEXTA - São obrigações da CONTRATANTE, além das já previstas 

neste instrumento: 

(a) Pagar pontualmente a remuneração devida à CONTRATADA, 

estabelecida no item 111. 

(b) Fornecer, dentro de seus limites. todas as facilidades necessárias para 

desenvolvimento dos serviços da CONTRATADA. 

(c) Solicitar em tempo hábil a alocação ou a substituição de peslll para ~ 
prestação dos serviços ora co~tratados. I' ~.<p/ 

o , Ir%': . /;-
./ 
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• )IRTll GJ~Sl'AO J~)II)IlESAlUAIJ LTUA. 

• 

• 

• 

VI. DISPOSICÕES GERAIS 

cLÁUSULA SÉTIMA - O presente contrato não criará qualquer vínculo societário 

entre as partes contratantes, não induzirá obrigações recíprocas além daquelas 

que forem expressamente pactuadas neste instrumento e nem ensejará relação de 

emprego, de subordinação ou de dependência entre a CONTRATANTE e os 

funcionários da CONTRATADA, não envolvendo, o presente contrato, qualquer 

vínculo de natureza trabalhista. 

CLÁUSULA OITAVA - Nenhuma das partes será considerada em mora ou 

inadimplente se o atraso ou descumprimento da obrigação for resultante de caso 

fortuito ou força maior, conforme definido pelo Código Civil Brasileiro, desde que o 

evento causador seja devidamente comprovado e tenha influência direta no 

descumprimento da obrigação. 

CLÁUSULA NONA - Qualquer tolerância de uma das partes em relação ao não 

cumprimento de obrigações e deveres assumidos pela outra por este instrumento, 

não importar;l em novaç;lo quanto aos seus termos, não devendo, portanto, ser 

interpretada como renúncia ou desistência do cumprimento dos dispositivos do 

presente em seus estritos termos. 

CLÁUSULA DÉCIMA - Quaisquer avisos ou notificações a serem efetuados às 

partes, relativos a este contrato, deverão ser feitos através de telegrama, fac-símile 

ou carta registrada enviada aos endereços constantes no preâmbulo do presente e 

em atenção aos representantes legais das partes contratantes. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Caso ocorra à alteração do endereço de qualquer das partes 

deste instrumento, a outra deverá ser comunicada por uma das formaJjJp. vistas 

I ' I I /Í nesta c ausu a. l/r 1/1 ! 

'11fi 

5 
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• Iln1'11 GHSl'AO 1~11l)IlESARIAlJ L1'))A. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA A CONTRATADA concorda que não poderá 

divulgar a terceiros quaisquer informações confidenciais fornecidas pela 

CONTRATANTE. durante e mesmo após o término do presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Toda e qualquer alteração das cláusulas e 

condições deste contrato somente será válida e produzirá efeitos entre as partes se 

efetuada por meio de instrumento escrito. assinado por ambas as partes. 

• especificando detalhadamente a exata natureza da alteração. 

• 

• 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Este contrato representa a totalidade dos 

entendimentos mantidos pelas partes com relação à matéria nele contida. 

sucedendo todos e quaisquer entendimentos anteriores. escritos ou verbais. e 

prevalecendo sobre qualquer outro documento ou anexo que com ele connita. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Este contrato obrigará as partes. seus sucessores e 

cessionários. mas nenhuma parte poderá ceder ou transferir os direitos ou as 

obrigações dele decorrentes. no todo ou em parte. sem o prévio consentimento. 

por escrito. da outra parte. 

cLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Fica eleito o foro da comarca da capital do Estado 

de São Paulo para dirimir qualquer dúvida proveniente do presente contrato. com 

exclusão de qualquer outro. por mais privilegiado que seja. 

E. por estarem assim justas e contratadas. as partes assinam o presente corlfato 

em 02 (duas) vias de igual teor e forma. na presença das testemun~aixo 
indicadas. . / I. /! 

"t~ l' I 
I "(' / \J . '." :' 

/' ,i /' . ,: / ~ 

,,// 
;-/' São Paulo. 30 de abril de 2011. 

! 
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• Jlll1'll GES1'AO n:MPRESAlUAJ~ LTIJA. 

• CONSTRAN S/A - CONSTRUÇ E COMÉRCIO 

Contratante 

MRTR GES~PRESARIAL LTDA. 

Contratada 

• Testemunhas: 

• 

Nome: n11!1JA."'v). 'llt ?"\<-'( '" 

Rg. ?>,i. 4 .,) L; G c, 2 . -:3 'S 'S;.[' j-rP 

orne: 

Rg. 

Obs.: Esta página contém apenas assinaturas do presente Contrato de 

Prestação de Serviços. 
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~. y , 

• Rua Domingos Barbosa. 89· Par\( Crista!· CEP 06500-000 NOTA FISCAL FATURA 

I ... - I" 
Municlpio: Santana de Parnalba - Estado: São Poulo DE SERViÇOS 
Inscrição no C.N,P.J. (M.E): 03.524.05310001-08 (TRIBUTADOS) 

:.i8:0 1 
Nieto Inscrição Estadual: Isenla 

Inscrição Municipal: 15.698 

Gestão Empresarial Ltda. N° 000157 
Pw;tJ.~-!-:- d" $"rr1'1n 

'--- .-......-...._-_. - -- N~tureza da Opêração' 
Código do Serviço: 

I},mnoll a-VIA 
Data da Eml<;;srio: OOHTABIUDADE 

l 
DESTINATARIO 1 REMETENTE Il 

CON8TR.+1..~ õi.'" - ccriSTRl.IC/'O E COUr:F:"C40 I-r:,~ i NOME DA FIRMA; 

ENDEReçO: 
4.. '.~,,,._ Cedi.. Ae."'''' 11:ri r.m~: F - ~ .t....J1lI' CEP: 

<tSiQ4...~OO 

~f"'\I\o 
ESTADO: 

SF 
61 1~S 515-810:001· ~ 

INSCR. EST, N": INSCR. MUN. N": 

I MUNIClpIO: 

crC,N.P.J.(M.F.)N>O: 

~À ~~~--------------------------------------------------------------------------------------------------------~ , 
FATURA NO 

167 S~.843.'l5 157 CI, ~tn . .,.. 

DESCRIÇAO DOS SERViÇOS 
PREÇOS 

UNITÁRIO TOTAL 

Honormos Refmnte~ StolVIÇ(l;' de :CIllsultoria. ConfDrme Contrata d~ Prestação de H' 500.00 
SHV1ÇOS DaralCl tom 01 ,Ob1..101 i 

• IMP-)ST.:l RET1DC. NA F--='ll:'E .1. ~2°·~) q G6J.JO 

COIlTIUBUIÇLlK$ (4.~S'\.{ J: )9),7S 

, '\ 
-' 

, 

VALOR TOTAL DA NOTA R$ VALOR TOTAL DA NOTA R$ 937.500.00 

Os. 
, 
, 

I I I !~;TQ'.OS' , 
N° 000157 I DATAoOI ITO I 

• 
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r-•. ----~--------------------------__,r_------------------------_,r-------------
I 

I 

Nieto 
Gestão Empresarial Ltda. 

DESTIN'ATÃRIO I REMETENTE 

NOME DA FIRMA 

ENDEREÇO: 

MUNIClpIO: 

c.oi'~'3TR . ..,r. e·l'" .. CO" li'T'R',Jç ... ·O (: COI,I!::!;(sO 

/,~ "-ii.'" (,>,,:!\.o ~ ~ :': - -~'c: F .~ • .:...~. 

U'I ~ ... ~ 

INSCR. EST. N"; 

Rua Domingos Barbosa, 69· Pan: Cristal- CEP 06500-000 
MuniClplo: Santana de Pamalba • Estado: S~o Paulo 
Inscrlçao no C.N.P.J. (M.F.): 03.524.053/0001.Q8 

Inscrição Estadual: Isenta 

InSCliçao Municipal: 15.698 

Naturoza da Operacllo: 
Código do Serviço: 
Data da Emissão: OMl9!lOll 

ESTADO: 
.. 

INSCR. MUN. N": 

NOTA FISCAL FATURA 
DE SERViÇOS 
(TRIBUTADOS) 

N° 000158 
4-VIA 

CONTROLE 

CEP: ."~'.:o.;' 

ATU O LI A o PU ATA 
ROEM VENCIMENTO 

11>11 1511 

DADOS DOS PRODUTOS 

DESCRICÃO DOS SERVIÇOS 

Ho.UOI3n')!: r.ê'!>:;H:!/:''' ·3 ... ~'-,;~ ... ·, 1~ : _~~u!t'..Cd. :.. :1b";!!'! ~,;tl:.~~,-) d .. ~~~fl~à~, :!. .... 
$f1"\"l~O~D31.id~·~.'Z:.U!~U)l. •• ~'!. - P31 ~!!c:. .. j~:~ • 

VALOR TOTAL DA NOTA R$ VALOR TOTAL DA NOTA R$ 

N° 000158 

• 

CI APJtl3l:rfr.\.çÃO 

PREÇOS 
UNITÁRIO TOTAL 

..~ 

37
02

22
89

85
9 

Pe
t 5

62
4



í'n Rua Domingos Barbosa. 89 - Pari( Cristal - CEP 06500-000 '( NOTA FISCAL FATURA ) 
Municlpio: Santana de Parnaiba - Estado: São Paulo DE SERViÇOS 
Inscriçao no C.N.P.J. (M.F.); 03.524.053/0001-08 (TRIBUTADOS) 

Nieto Inscrição Estadual: Isenta 

;.EtOI Inscrição Munlclpal: 15.698 

000159 Gestão Empresarial Ltda. N° 
Natureza da Operação: F'rIilO;::tj!{ h;-::u:"",.~; 

,"_ ••• h. - ~ - -- .... 
CódigO do serviÇO: 

"VIA 
Data da Emissão: 0311012011 CONTABIUDADE 

DESTINATARIO I REMETENTE 1\ ,q 

NOME DA FIRMA' c.or~"'f"RItoN ~r" - 00' .l$TRi. jçJío E- CO~t:~()O 
q~'" 

ENDEREÇO: ~ •. Ma"" C~ ~.",,,. . , -••. -:.F .r"~ CEP: ~5a'14 hX' 

MUNlClpIO: ... PJ. .. III ESTADO: ~;:: n ... J IM F.IN", 
1f5:" 15&5S8jCOO1-~ INSCR. EST. N": INSCR MUN. N": 

FA 
FATURA N" 

AUNUlCAA DUPLICATA VENCIMENTO . VAL N"'DEORD M 

1611 46P.J:;O.OO 1511 CI APUSI!NTAÇAO 

DADOS DOS PRODUTOS -
DESCRIÇAO DOS SERViÇOS 

PREÇOS 

UNITARtQ TOTAL 

H~rn{.lImOS K!-fenmte:. Sennço; ie ::onsultona. ConformE' :ootrato d~ Prestação de 500000,00 
Sm'lços Datado em úl108f.lOll • - Pillt.l. 03 d. ú~ 

IMPOS:'~' RET1DC tIA F·:'NTE l:l.S~·r,,~, , 500, ,)(l 

GONTFJBUIÇvES ·;4.ÓS··D; J) )lfJ.'JfJ 

.::) 
I 

VALOR TOTAL DA NOTA RS VALOR TOTAL DA NOTA RS 
SúO.OOO.OO 

REceBI(E:MOS) DE NIETO GEST o EMPRESARIAL LTDA. OS SERViÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA DE SERViÇOS INDICADA AO LADO ~ 

N° 000159 DATA 00 RECEBIMENTO IDENTIFICAÇAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 
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, 
." • . 

r--
__ ",r . Rua Domingos Barbosa. 89 - Perk Cristal - CEP 06500-000 NOTA FISCAL FATURA 

; ", Municfpio: Santana de Pamalba - Estado: sao Paulo DE SERViÇOS 
I". -. InScrição no C.N.P.J. (M.F.); 03.524.053/000Hl& (TRIBUTADOS) 
I 

Nieto Inscriçlio Estadual: I$enta 

í.iEt:o. 
Inscrição Municipal: 15.698 

Gestão Empresarial Ltda, N° 000162 
L f Natureza dfl Operação: 

Pt.IOlIt''i-lt. d."SHvi;:c,~ 
-r' -- -.. ""ft<. 

Código do Serviço: 
OIIlI!.lOII "VIA Dato da Emissão: CONTASIUDADE , n 

DESTINATARIO f REMETENTE /j..::zQ. 

NOME DA FIRMA: CO"IB~A.fj SJ'" .- c.ot-..ETRI.Jc;:O E C.O~~R.CtO 1--1" ..> L:.. 
ENDEREÇO: 

A.o M.."t Cod\o ~1Ii.a., tI; ~ To, f1: F - ,- 1Ui.· 
MUNrcfPlo: 

n,PJ,(MF.}NO. 

FA1URAN' 

1112 

DADO DOS PROD 

~t'.lItc! 

;1 1$'; 5"91'J(JJ~·~ 

FA U LIGA A U UGArA 
VAlO RD M 

$.l5Ooo 1112 

TOS 

DESCRIÇAO DOS SERViÇOS 

HOIIDr;IDO' R.feronr., S""",Ol d. ':onsultona. c"nJimn. ':anlJalO d. Pt,mção d. 
Semços Datalo.", Ol108!.lOI I - Pat.:.la &4 d.O' 

• lMPC'STO RETIDO NA FC'NTE !l Sr,~'.) 

CONTRlBUlÇOES ,:4,0)':,; 

O 

VALOR TOTAL DA NOTA R$ F VALOR TOTAL DA NOTA R$ 

08S .• 

N° 000162 
___________________ .-L-

• 

CEP: 
LI:;ft\-f,..·)OO 

ESTADO: 

INSCR. MUN. NO: 

VENCIMENTO 

CI APRI: S!NTAÇAo 

PREÇOS 

UNITÁRIO TOTAL 

5úú 000,00 

7500,00 

lll50,00 

500.000,00 

1 ' 
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-----~--------------------------~r------------------------y_--------__, 

Nieto 
Gestão Empresarial Ltda. -- ---------

DESTINATARIO I REMETENTE 

NOME DA FIRMA: 

ENDEREÇO~ 

MUNICIPIO: 

(or4BTf'iM~ BJII - CON6TRUç.,(:C E CO ... tROC 

I, •. M&.'lar~ .... JM Ãf-"',w 2iS" r.'ro:::F -5'" f..da.t 

"ao ~ltt 

IN .N.P.J.(M_F.)N~: ~1, 156 S6BftlQ01-9(J INSCR. EST, N" 

Ruo Domingos Barbosa, 89 • Park Cristal. CEP 06500-000 

Munlclpto: Santana do Parnalba - Estado: sao Paulo 
Inscriçllo no C,N,P.J. (M.F.): 03.524.053fOOO'-OB 

InscriCêo Estadual: Isenta 
Inscrição Municipal: 15.698 

Código do Serviço: 
Data da Emissao: Ol!12flOlI 

ESTADO: 

INSCR MUN. N°' 

NOTA FISCAL FATURA 

DE SERVIÇDS 
(TRIBUTADOS) 

N° 000166 
"VIA 

CONTASIUDADE _ 

IH ~ 

I 

CEP: "H04- 100 

~~------------------------------------------------------------------------------------------~ 
FATURA N" 

1118 
DADOSDOSPRODUTOS 

FATURNDUPUCATA 
VAL 

469.25ú.OO 

DESCRiÇÃO DOS SERViÇOS 

IMPOsn RE:TiDO NA FONTE (i .50%) 

CONT1UBUlt;OES (4M''-,) 

o 

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 

DEI 

N° 000166 

• 

'Ao' 

DUPlI ATA VENCIMENTO 
NO OR EM 

Cf APRI! SlNTAÇ}.O 

PREÇOS 
UNITÁRIO TOTA.L 

soo O~"'OO 

" 500,00 

nl50,OO 

VALOR TOTAL DA NOTA RS 
500.000,00 

r .OS: I ; OES1A N01A FISCAL FATORA DE' 

luo' """",,,; E '''''NA'U~ 
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NOME DA FIRMA: 

ENDEREÇO: 

MUNIC(PIO: 

Nieto l 

Ges!~o Empresarial Ltda. 

CO~N St,A .. - ooN'B1'R1.JC1ic E coMéRao 

Á,", Ml.m. Cod'k 4.e,Llia.r, 7:15 -Tonozf -,.~ 

:ll..Pa,,~ 

INSCR. EST. N"; 

DESCRiÇÃO DOS SERViçoS 

Rua Domingos Barbosa, 89 • Park Cristal - CEP 06500-000 
Munlcfplo: Santana de Pamalba - Estado: São Paulo 
InscrlÇêo no C.N.P.J. (M.F.): 03.524.053/0001-08 
Inscriçao Estadual: Isenta 
Inscriçao Municipal: 15.698 

Naturoza da Opera~o: PrUUlilC' li. S9J'.,i~.",. 
Código do Serviço; 
Data da Emissão: 02.1)112012 

ESTADO; se 

170 

HOnofánO~ Refemt(f, Serviço, de Consultoria. Conmnn. ContralO d. Premçáo de 
Sem,., Datado em tl 110 i IJ OI I -l'õn:ela06 dt> 06. 

IMPOSTG RETlDO NA FOmE (1,50"1.) 

CONTRlBUlÇOES (HS";~) 

ü 

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 

• 

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 

NOTA FISCAL FAl 
DE SERViÇO!! 
(TRIBUTADOS) 

N° 0001 i 

CEP; ~Sr04-9OII} 

500.000.00 

7500,00 

~l.JSO,OO 

RECEBt(EMOS) DE NIETO GESTAO EMPRESARIAL LTOA. OS SERViÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA DE SERViÇOS INDICADA AC 

N° 000170 
DATA 00 RECEBiMENTO IOENTIFICAÇAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 

• 
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, Rua Domingos BarbosA, 89 ~ parn Cristal - CEP 06500-000 NOTA FISCAL FATI 

J.lr'" 
: 

Municlpio: Santana de Pamarba - Estado: S~o Paulo \.; OESERVIÇOS 

.•... ... ~:t~:? 
InscflçAo no C.N.P.J. (M,F.): 03.524.05310001-08 {TRIBUTADOS) 

Nieto Inscrição Estadual: Isenta 

<t ~C tá;':. Inscriçêo Municipal: 15.698 

.. 1': léiTl.' Gestão Empresarial Ltda. N° 00017 "~:\' ;:t:'"' Pror;UIjI<o d.. S"r'"l'iyC>~ 
Natureza da OperoçAo: 
Código do Servlço: 

0301l2flOl2 Data da Emissão: "VIA - CONt'ABIUDAOe: 

~/ /1"7 A'''' 

NOME DA FIRMA: 
CONm"'J"R,t,N 81_1\ - COP'RTRLI()I\O E CON~OO Li V\0 
1-.,(, Catl1&r •• , e:" ,n ~S1 ..... ~OO \i ENDEREÇO: 
~ecuud. p.~",Q.. 

CEP: 
e. 

MUNIClpIO: ESTADO: 

l~"'y"."MF."'. 511565 .. <000:>52 INSCR. EST. N": INSCR. MUN. NO: J .. 
.. 

,.n, ..... I .u 

17f! 9OS.6Sllil 17t1 '"' .... ""', .,. 

DESCRIÇÃO OOS SERVIÇOS PR' ÇOS 
UNITÁRIO >TAL 

Honorário, RefmnlP' a Adinvo <11 ConlrittD de Promr;io d. Sm1iço. di!llllo em 965 000,00 
301Ú'W{) I I 

. 
IMPOSTO RETIDO NA FONTE (1,50%) 14475.00 

é:ONTRlBUIÇÕES (M5~.) 44õT.l50 

• 
O 

.' 

VALOR TOTAl. DA NOTA R$ VALOR TOTAL DA NOTA R$ 965.000.00 

N° 000178 
OATA 00 

• 
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. .. • . 
Rua Domingos Barbosa, 89 ~ Patk Cristal - CEP 06500-000 NOTA FISCAL FI 

;~ 
Munlcfplo: Santana de Pamalba - Estado: SAo Paulo DESERVIÇC 
Inscriçlio no C.N.P.J. (M.F.): 03.524.053/0001-08 (TRIBUTADO' , ~í~_ Nieto Inscóção Estadual: Isonta 

, ,;'~ . Inscriçao MunicIpal: 15.698 

" ItitU Ge~tão ~!llpresaria~~td~: N° 00021 Plt'IUyl: ti. S9M Y·:-.'õ 
Natureza da Operação: • Código do Serviço: 

1t\« (]IJ 11 Data da Emissão: S-VlA 
CONTABIUOA 

DE5TINATARIO I REMETENTE 1i I. -, 
NOME DA FIRMA: COJlSTF.AN SIA, -COJlSTI1.UÇAO! COMERCIO 

L i\ .L 

ENOEREÇO: .'.'1" Maric,C()~lht:> P4W:r. 215. Ton'~' -5 m.d.m cEi'lS()+QGO 
MUN1Clplo: sAO PAUL!:' ESTADO: SP 

lr'j.N.P'J.IM F.jN', 61 HLII\3 ~O(OI ·90 INSCR. EST. Ne : INSCR. MUN. N": 

~ ,Ji4 
U L A PLI A FATURA N- O, M VENCIMENTO 

204 41'D391,79 204 C~Apltr.mtaç!{\ 

DADOS DO PRODU OS 

DESCRlçAo DOS SERViÇOS 
PREçoS 

UN1TARlQ TOTAl 

fi OftorinOIi R.futnu a Pnruflv de. Stn'Í~: d. C~t6li. 1i9(;&1, Gomouu ~.ditiw ~c Cod:rIrto 51Ij7j.GO 
dfiPr.'!:l.a~!(', do. S.mf0fo Jatt.d" m. 19mno12. p.rç.J.ln 

• Impotto d. Rouda Rotido- na "OlJUo 0.50%) -7.671.12 
C ontri\lui y~#r;(4.~5%) ·13101.J8 

r> - ~. B l1, 1'1 -

'-I ()~i.j) - ,) jS'J5 

(si - J. 1tA'):rS 

VALOR TOTAL DA NOTA R$ VALOR TOTAL DA NOTA R$ Sll r~.s,{l(I 

N° 000204 
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Rua Domingos Barbosa. 89 - Park Crlstal- CEP 06500-000 NOTA FISCAL ,FATU 
Municlplo; Sanlana de Pamalba - Estado: S~o Paulo 
Inscriçllio no C.N.P.J. (M.F.): 03.524.05310001-08 

NOME DA FIRMA: 

ENDEREço: 

MUNIClpIO: 

r. 

Nieto 
Gestão_~mpresarial Ltda. 

COl!STRAN S/A. - COl!STRlJÇI.O ~ COhf!Jv.:lO 
Av.Man.C~lho A~c.llS. 10xn P" -5 mUm 
~AO PAUUJ 
61 UL'6!IJOOI-90 INSCR. EST. NO· 

SERViçoS 

Inscriçao Esl<ldual: IsentA 

Inscrição Munlclpal: 15.698 

Nnlureza da Operação: 
Código do Serviço: 
Data da Emisslto: 

H onOTtri.;.~R.f; ... ntio :l PnlõU.ylo d" Sotvi,o~d.. Comultmü. lfiSC'1l.. ,onfOlltlo Actiti'lC> .oCom>j3 
dtc PrUta.fI9 de SioITlfO~ ~dt, .m 19JfJ21lO11 Parnh.2n. 

tmpo~(> d, Ronda R ttido .D5 JlN'lt$ (l.,50%) 

o 

.': l 

C on:rilrui,e" (',t~"") 

VALOR TOTAL DA NOTA R$ VALOR TOTAL DA NOTA R$ 

O.JIIOf.ll)j 1 

ESTADO: SJ1 
INSCR. MUN. N": 

, 

DE SERViÇOS 
(TRIBUTADOS) 

1.l3.1ll,OO 

~ 79~,i1! 
-21.070)1 

4j3.l11.00 

<t RECEBI(EMOS) DE NIETO GESTÃO EMPRESARIAL lTOA. OS SERViÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA DE SERViÇOS INDICADA AO LA 

N° 000225 DATA DO RECEBIMENTO IDENTlFICAÇAO E ASSINATURA DO ~ECEBEOOR 
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•• 

• 

• 

• 

1JRTR 6ESTAO EIII'RESARIAI. LTDA . 

CONTRATO DE PRESTACÃO DE SERVlCOS 

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito. as partes 

abaixo: 

DEUM LADO. 

E, DE OUTRO LADO, 

U T C ENGENHARIA S/A, com sede na cidade de Poá, 

Estado de São Paulo, na Rua 26 de Março, 26, Sala 03, 

Centro, Cep 08555-620, inscrita no CNPj/MF sob 

número 44.023.661/0069-04, neste ato representada 

por seu representante legal na forma de seu contrato 

social, doravante designada, simplesmente, 

"CONTRATANTE", 

MRTM GESTÃO EMPRESARIA LTDA., com sede na 

cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, 

na Av. Brasil, no. 402, sala 3, jardim São Luis, CEP 

06502-210, inscrita no CNPj/MF sob número 

03.524.053/0001-08. neste ato representada por seu 

representante legal na forma de seu Contrato Social 

doravante designada, simplesmente, "CONTRATADA", 

Tem justo e contratado o seguinte: 

I-) 
I . I / 
\i j 

/ 
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. . ' , . 

• 
111lTll GESTAO Elll'IlESARIAL L'fnA . 

tDO OBIETO 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A CONTRATADA, prestará à CONTRATANTE, serviços 

relacionados a consultoria para regularização de valores lançados no Refis, Lei 

9.964/00, para fins de exclusão de valores lançados a maior; e consultoria para 

obtenção de certidões negativas visando participações em Processos Licitatórios 

Públicos. 

• CLÁUSULA SEGUNDA - Para operacionalização e consecução dos serviços ora 

contratados, deverá a CONTRATADA analisar os documentos fiscais da 

CONTRATANTE, entre eles os valores lançados no Refis. 

• 

• 

PARÁGRAFO ÚNICO: Ao fim dos trabalhos objetos do presente Contrato, deverá a 

CONTRATADA elaborar demonstrativos de cálculos e respectivas memórias, com 

identificação dos valores efetivamente devidos pela CONTRATANTE, bem como 

demonstrar eventualmente os valores indevidamente alocados à divida 

consolidada pela Receita Federal nos programas de parcelamentos ora existentes e 

que serão objetos do Pedido de Revisão . 

11. DA VIGÊNCIA 

CLÁUSULA TERCEIRA - O presente contrato tem prazo de duração de 06 (seis) 

meses, contados a partir da data da assinatura desse contrato. Ao término do prazo 

firmado, o mesmo poderá ser prorrogado, mediante entendimento entre as partes. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Será automaticamente rescindido o presente instrumento, a 

qualquer tempo, quando qualquer das partes envolvidas deixar de cumprir alguma 

das cláusulas descritas nos itens IV e V des.e contrato. Nessa hipótese, todos os 

ônus em aberto deverão ser acertados até es a data. 

(
" 

, '.' 

.' '1 ' . ":,"'-

. y 
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- . • 
)IRTR GESTAO E)IPllESARIAL LTDA. 

m. PRECO E FORMA DE PAGAMENTO 

CLÁUSULA QUARTA - Pela prestação de serviços objeto dessa proposta, os 

honorários serão de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) que 

serão pagos em 02 (duas) parcelas, sendo a Primeira na conclusão dos Trabalhos, e 

a segunda 30 (trinta dias) após a conclusão dos trabalhos. 

Após a conclusão dos trabalhos a CONTRATADA deverá apresentar um relatório 

• apontando os valores corretos que deveriam ser lançados no Refis. 

• 

• 

IV. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILlPAPES PA CONTRATADA 

CLÁUSULA QUINTA - São obrigações da CONTRATADA, entre outras já 

explicitadas no presente instrumento, as seguintes: 

(a) Fornecer o pessoal necessário para a prestação dos serviços contratados. 

com a devida capacitação técnica, com estrita obediência à legislação 

Trabalhista e Previdenciária, cujos encargos igualmente ficarão por sua 

conta. 

(b) Fornecer todo memorial descritivo dos créditos fiscais apurados. 

(c) No caso da CONTRATADA utilizar equipamentos ou outros bens de 

propriedade e/ou sob a guarda da CONTRATANTE. a mesma 

responsabilizar-se-á pela limpeza, manutenção e conservação dos 

mesmos. 

V. OBRIGACÕES DA CONTRATANTE 

CLÁUSULA SEXTA - São obrigações da CO 

neste instrumento: 
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, • 

--- -----------------------, 

tlRTR GES'rAO EtlPRESARlAL LTDA. 

(a) Pagar pontualmente a remuneração devida à CONTRATADA, 

estabelecida no item m. 

(b) Fornecer, dentro de seus limites, todas as facilidades necessárias para 

desenvolvimento dos serviços da CONTRATADA. 

(c) Solicitar em tempo hábil a alocação ou a substituição de pessoal para a 

• prestação dos serviços ora contratados. 

Vi. P1SPOSICÕES GERAIS 

CLÁUSULA SÉTIMA - O presente contrato não criará qualquer vínculo societário 

entre as partes contratantes, não induzirá obrigações recíprocas além daquelas 

que forem expressamente pactuadas neste instrumento e nem ensejará relação de 

emprego, de subordinação ou de dependência entre a CONTRATANTE e os 

funcionários da CONTRATADA, não envolvendo, o presente contrato, qualquer 

vínculo de natureza trabalhista. 

• CLÁUSULA OITAVA - Nenhuma das partes será considerada em mora ou 

inadimplente se o atraso ou descumprimento da obrigação for resultante de caso 

fortuito ou força maior, conforme definido pelo Código Civil Brasileiro, desde que o 

evento causador seja devidamente comprovado e tenha influência direta no 

descumprimento da obrigação. 

CLÁUSULA NONA - Qualquer tolerância de uma das partes em relação ao não 

cumprimento de obrigações e deveres assumidos pela outra por este instrumento, ~ 

não importará em novação quanto aos seus t rmos, não devendo, portanto, ser ~ 

interpretada como renúncia ou desistência cumprimento dos dispositivos do ~ 
presente em seus estritos termos . 

• 
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• • 

• 

tlRTR GESTAO IUIPUESARIAL I.TnA . 

CLÁUSULA DÉCIMA - Quaisquer avisos ou notificações a serem efetuados às 

partes, relativos a este contrato, deverão ser feitos através de telegrama, fac-sfmile 

ou carta registrada enviada aos endereços constantes no preãmbulo do presente e 

em atenção aos representantes legais das partes contratantes. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Caso ocorra à alteração do endereço de qualquer das partes 

deste instrumento, a outra deverá ser comunicada por uma das formas previstas 

nesta cláusula . 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA A CONTRATADA concorda que não poderá 

divulgar a terceiros quaisquer informações confidenciais fornecidas pela 

CONTRATANTE, durante e mesmo após o término do presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Toda e qualquer alteração das cláusulas e 

condições deste contrato somente será válida e produzirá efeitos entre as partes se 

efetuada por meio de instrumento escrito, assinado por ambas as partes, 

especificando detalhadamente a exata natureza da alteração. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Este contrato representa a totalidade dos 

• entendimentos mantidos pelas partes com· relação à matéria nele contida, 

sucedendo todos e quaisquer entendimentos anteriores, escritos ou verbais, e 

prevalecendo sobre qualquer outro documento ou anexo que com ele conflita. 

• 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Este contrato obrigará as partes, seus sucessores e 

cessionários, mas nenhuma parte poderá ceder ou transferir os direitos ou as 

obrigações dele decorrentes, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento, 

por escrito, da outra parte. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Fica eleito o foro da comarca da 

de São Paulo para dirimir qualquer dúvida proveniente do prese 

exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

5 / 

pital do Estado 

o, com 
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• 

• 

• 

IlllTR GESTAO EllPUESARlAL LTJlA . 

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato 

em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo 

indicadas. 

São Paulo, 10 de outubro de 2011. 

UTCENGENHA 

Contratante 

o EMPRESARIAL L TOA. 

Contratada 

Testemunhas: n 
\ 

Rg. .//c .;-JF 

6 
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1 " I 

! Rua Domingos Barbosa. 89 • Pari< Cristal· CEP 06500-000 NOTA FISCAL FATI 

• 
;;_Yt~ Muntelplo: Santana de PBrnafba - Estado: São Paulo DE SERViÇOS ~:.f-:,·~~~·~-,~:~, . , 

Inscrição no C.N.P.J. (M.F.): 03.524.05310001-08 (TRIBUTADOS) 
~i.~'5S~f~ Nieto Inscrlçao Estadual: Isenta 
~~~h'l\~~'- ~ Inscrição Municipal: 15.698 

ff11fife Gestão Emeresarial Ltda. PJ:.~TIo. d-Qo Strvi.'ic.Ji; N° 00017' .; \ .' .,~ 

Natureza da Operação: 
Código do Serviço: 

131112120 12 Data da Emlssêo: S"VlA 
CONTABlUDAOE 

DESTIMATARIO I REMETENTE 

NOME DA FIRMA: 
UfC ENClEtIH\Fõ.IJIo 81A. 

AV AlFtl.€OO [01010 DE SOUZA 4.P.Atfl..(Á" 3-1'" CJ J&04 
CMn"'t

1
'\ ENDEREÇO: 

s:.A ~\l1o CEPA> e. 
MUNICIPJo: 

44 an €~1 m.!JIHJ! 
ESTADO: 

·n·N,P.J.(M_F.IN'; INSCR. EST. N": INSCR. MUN. N"; 

F.mlRA 

FATURA N" 
FA,T RAlDUPLlCATA O A 

VENCIMENTO R O EM 
179 U'7.i 125.00 1711 ti AJlRUEI'ITAÇlO 

.. 
DADOS DOS PROD OS 

DESCRlÇÁO OOS SERVIÇOS 
PREÇOS 

UNITÁRIO TOTAL 

HONORAlUOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORiA , usn.ooo,oo 
CONFORME CONTRATO DA TADO EM lon 000 II 

• IMPOSTO RETIDO NA FONTE (UO~/ol . 18750,00 

I CONTRIBUIÇÕES (~M%l S8IlSM 

. 

, 

O < 

VALOR TOTAL DA NOTA R$ VALOR TOTAL DA NOTA R$ 1 150.000.00 

N° 000179 

• 

37
02

22
89

85
9 

Pe
t 5

62
4



• . . ; Rua DomIngos Barbosa, 69 - Perk Cristal· CEP 06500-000 NOTA FISCAL FATU 

;,"~'",>"/'. Municrpio: Santana de Pamaibn • Estado: S~o Paulo DE SERViÇOS 
,'., "', '\ Inseriçao no C.N.P.J. (M.F.): 03.524.053/0001-06 (TRIBUTADOS) 

.' ;;:;":~ . Nieto Inscriçao Estadual: Isenta 
tnscrlçao Municip",l: 15.698 

11q:l Gestão Empresarial Ltda. N° 0OO18~ - .- ---- NaturOZA da Opéraçao: 
rn1ilay!(' .:h Sf1'Vl';<" Código do Serviço: 

Data da Emiss.~o: "VIA 

ll.03121112 CONTABIUDIIOE 1 
NOME DA FIRMA' (~~ 
ENDEREÇO: erre ENGE f+t\RIo'I 8J."'" CEP: 

MUNIClpIO: P. .. U* MAl~. 26 - ~b. IH - Ó=I:,", 
ESTADO: j}!SS:~M 

'rr 
... 

INSeR. ",$. N', , n7>, 
lNSCR. EST. N"': 

'- " 

., 
. Ll .... "" lIl\ ••• l'1 . -'n 

DESCRICAO DOS SERVIÇOS 
PREçoS 

TOTAL 

HONORARlOS RF.FERENTES A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE lLTOf lA lJ50.l100,OO 
CONfORME CONTRATO DATADO EM I on ono 11. 

IMPOSTO RF.TIDO NA FONTE (I.50~1,) 

~\\ 'c\J-)? I~ 
1 ~ 750,00 

CONTRIBUIÇõES (<I.m'l -
5~ Il5.00 

O\.-\t'\ - ~""\~ ~\çp 
v , 

\,,'\ )!JI~ O (~\\ -

. 

VALOR TOTAL DA NOTA R$ VALOR TOTAL DA NOTA RS 

},O ono no 

~" 
RECEBlIEMOS) DE NIETO GEST o EMPRESARIAL LTOA. OS SERViÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAl FATURA DE SERViçoS INDICADA AO U 

N° 000185 
DATA DO RECEBIMENTO IOENT,rlCAÇAO E ASSINATURA 00 RECEBEDOR 

• 
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• 

Consulloria 
Tributária e Societária 

São Paulo, 30 de junho de 2010. 

Ao 
Sr. Antonio Claret de Matos Guedes 

UTC ENGENHARIA 

Referência - Proposta para Avaliação Econônlmo·Financeira e Patrimonial da 
CONSTRAN 

Prezado Claret, 

Tendo em vista os termos de nossa recente reunião, temos a satisfação de apresentar 
nossa proposta visando à elaboração de laudos de avaliação econômico-financeira e 
patrimonial, incluindo ainda o inventário de máquinas e equipamentos, de acordo com os 
termos e condições estabelecidos abaixo. 

PARTE l-INTRODUÇÃO & OBJETIVOS DA PROPOSTA 

A UTC ENGENHARIA firmou um instrumento de compromisso para a aquisição da 
CONSTRAN, uma tradicional empresa de engenharia e construção. O processo de 
aquisição está em fase final. restando pendente somente os ajustes decorrentes dos 
trabalhos de diligência para apuração das dívidas e contingências que estão sendo 
finalizados pela DIRECTA AUDITORES. 

Com isso, o objetivo deste trabalho é a Revisão Contábil e a Conciliação das contas do Ativo 
e Passivo da UTC ENGENHARIA e CONSTRAN. 

PARTE 2 - ESCOPO & METODOLOGIAS 

2.1 - Avaliação Econônico-Financeira 

Av. Engenheiro Luiz Carlos Bemni n· 1461 - 1· andar - CEP 04571-011 - Brooklin Novo - São Paulo 
Fone (011) 5112.36n I Fax (011) 5507.6053 

www.hedgeconsuHolia.com.br 

I 
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• 

• 

• 

• 

ConsuUoria 
Tributária e Societária 

o escopo é a apuração do valor da totalidade das ações da CONSTRAN na data-base de sua 
aquisição por parte da UTC. A metodologia a ser utilizada é a dos fluxos de caixa 
descontados. Essa metodologia está baseada em um modelo prospectivo e consiste em 
projetar não só os fluxos de caixa, mas as demonstrações financeiras de maneira integrada 
com os balanços e resultados, de forma a que as variações no patrimônio Hquido reflitam 
os resultados, os aportes necessários para cobertura das exposições de caixa e os recursos 
colocados à disposição dos acionistas para pagamento de dividendos. O período abrangido 
pelas projeções varia de acordo com as caracterfsticas da empresa e dos mercados em que 
atua. No caso da CONSTRAN, por se tratar de uma empresa que atua no segmento de 
construção pesada, acreditamos que o período deverá ser relativamente longo - em torno 
de 10 anos. Esse aspecto será melhor avaliado a partir da análise dos contratos em 
carteira, bem como das projeções sobre novos negócios. É importante ressaltar, desde já, 
que o Brasil deverá experimentar uma fase de crescimento acentuado no segmento de 
construção pesada em virtude dos investimentos projetadas para a Copa do Mundo de 
2014 e para os Jogos OHmpicos de 2016, além de outros eventos ligados à infra-estrutura e 
à expansão da Petrobrás. 

Os fluxos de caixa dos períodos projetados são descontados aos seus respectivos valores 
presentes tento como denominadores um custo de capital que reflete a justa medida de 
risco para a empresa à luz de uma técnica amplamente aplicada em trabalhos dessa 
natureza, a qual comumente denominada CAPM (Capital Asset Pricing Model- cuja traução 
mais objetiva é: modelo de precijicação de ativos). Essa metodologia consiste em mensurar 
o risco das empresas a partir da comparação entre os ganhos oferecidos pelo mercado de 
ações e o rendimento dos títulos governamentais, sobretudo os do governo norte
americano, considerados como padrão mundial para a expressão "livre de risco". Da 
comparação dos rendimentos entre as ações e os títulos livre de riscos, que é feita em 
séries históricas longas, é apurado o premio do mercado, ou seja, a remuneração 
incrementai oferecida pelo mercado de ações onde há riscos claramente identificados. 
Contudo, esse premio de mercado não pode ser aplicado indiscriminadamente a todas as 
empresas, uma vez que os riscos que as afetam ainda podem ser divididos em 
sistemáticos, ou seja, aqueles que afetam igualmente todas as empresas, e riscos não 
sistemáticos, que são específicos para algumas empresas ou segmentos de mercado. 

Da comparação entre os retornos produzidos pelo mercado de ações e os ganhos 
proporcionados por ações de empresa de determinados setores da economia, apurados 
um fator de ajuste de risco, e consequentemente do prêmio esperado pelo mercado para 
aquele tipo de empresa, o qual é denominado Beto do setor. Com o devido ajuste em 
virtude do grau de alavancagem financeira, esse fator é aplicado sobre o prêmio de 
mercado para ajuda-lo ao seu nível adequado de risco. Considerando que os dados do 
mercado norte-americano são mais abrangente e que os Estados Unidos são grandes 
exportadores de capital para os mercados emergentes, em países como o Brasil, essa 
metodologia é aplicada tomando como base os dados daquele mercado que são ajustados 
pelo acréscimo do chamado risco país e das diferenças de inflação. 
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Considerando que a continuidade é uma característica implícita em uma empresa como a 
CONSTRAN, ao final do período explicito da projeção procedemos à apuração da 
estimativa do valor da empresa com base no cálculo denominado como perpetuidade. 
Trata-se de um atalho matemático pelo qual o valor de uma empresa pode ser estimado e 
pressupõe, de maneira fundamental, que a empresa encontra-se em um momento de 
estabilidade e que seus resultados futuros não deverão variar significativamente a partir 
daquele momento. 

Para que possamos proceder à avaliação econômico-financeira, há duas etapas 
preliminares que são muito importantes e sem as quais não seria possível sua consecução 
de maneira adequada: 

Elaboração de uma ferramento espec(fica de modelagem financeira para realização de 
projeçÕes e SimulaçÕes; e 

Análise e discussÕes do Plano de Neg6cios previstos para a CONSTRAN nos próximos anos -
mercado. inVestimentos. taxas de Crescimento. margens esperadas. Capacidade de 
endividamento e taxas de retorno. 

Além, dos dois itens citados acima, os trabalhos de avaliação econômico-financeira 
envolvem ainda os seguintes procedimentos: 

• Análise crítica das informaçôes contábeis na data-base da avaliação de forma de 
identificar i) o capital efetivamente investido nas operaçôes, ii) a composição do 
capital de giro e seus principais itens, iii) a segregação de eventuais ativos não 
operacionais, iv) a composição do endividamento e a consequente estrutura de 
capital, v) o entendimento sobre os aspectos tributáriOS relacionados às operações 
da empresa e a mensuração dos consequentes ativos e passivos tributários, vi) 
estudos sobre as provisôes para contingências e seus possíveis impactos na 
avaliação e Vii) a definição das regras contábeis a serem observadas nas projeçôes 
financeiras. 

• Estudos sobre o desempenho histórico da empresa nos últimos anos, com a 
aplicação das métricas relacionadas com os modelos de gestão baseada em valor; 

• Elaboração de estudos para projeção dos cenários macroeconômicas que deverão 
dar o tom das projeções financeiras e comparação com as perspectivas inseridas 
no Plano de Negócios; 

• Análise do posicionamento estratégico com a utilização de metodologia conhecida 
pela sigla SWOT (tradução do inglês para: Forças e Fraquezas - Oportunidades e 
Ameaças); 

• Cálculo do custo de capital baseado na metodologia CAPM (citada anteriormente); 
• Identificação da estrutura otimizada de capital e máxima alavancagem financeira 

possível para a empresa, incluindo a determinação do custo de capital que 
maximize o valor da empresa; 
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• Busca de dados para benchmarking (nesse item, pode vir a ser importante o 
auxilio da UTC com dados de informações que eventualmente seus 
administradores já tenham disponíveis) 

• Coleta de dados e discussão com os administradores da UTC para elaboração das 
projeções t1nanceiras - carteira atual de projetos e perspectiva de crescimento, 
custos operacionais e margens, despesas fixas atuais e projetadas em virtude do 
crescimento , necessidade de investimentos e fontes de capital, recursos 
necessários para o capital de giro e outros aspectos relevantes pertinentes às 
projeções financeiras. 

• Elaboração de diferentes cenários e apresentação dos resultados para discussão 
com os administradores da UTC; 

• Análise de risco e de sensibilidade; 
• Elaboração e entrega de minuta do relatório de avaliação econõmico-financeira; 
• Reunião para discussão da minuta; 
• Emissão do relatório em forma final; e, 
• Entrega de copia da modelagem financeira em planilha EXCEL, acompanhada de 

um breve roteiro para sua utilização 

2.2 - Inspeção Física de Bens e Avaliação Patrimonial 

o escopo dos trabalhos ora propostos abrange os bens registrados sob as seguintes 
rubricas contábeis, as quais estão de acordo com os registros informados pela própria 
CONSTRAN: 

185.000.001 - Equipamentos da Pavimentação 
185.000.002 - Equipamentos de Terraplanagem 
185.000.003 - Equipamentos para Perfuração e Extração - Pedreira Barueri 
185.000.004 - Equipamentos de Construção 
185.000.005 - Equipamentos de Laboratório de Teste, Topografia e Medição 
185.000.006 - Equipamentos para Manutenção 
185.000.007 - Motores 
185.000.008 - Equipamentos de Transporte 
Grupo l87 - Imóveis 

Anexada a esta proposta, encontra-se um sumário elaborado a partir das informações 
preliminares que nos foram passadas. De acordo com esse levantamento, havia cerca de 
10.000 itens nas rubricas relativas aos equipamentos. 

Para elaboração desta proposta, mantivemos contato com o Sr. Glariston Pereira, 
responsável pela área de manutenção da UTC, o que vem mantendo contato com o 
responsável por essa mesma área na CONSTRAN e já fez um trabalho preliminar para 
filtrar e limpara relação de bens fornecida preliminarmente. Fruto desse trabalho, ele nos 
apresentou as seguintes observações que orientaram a elaboração desta proposta: 
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I. A localização do Equipamenta é aquela que se encontra no Sistema e Controle do 
DEQ - CONSTRAN, na entanta cama esse sistema aparentemente esta 
desatualizada a real localização do bem só poderó ser confirmada com o 
Inventário Fisico. 

11. A localização indicada como "Central de Equipamentos" e "009 U/SP -
ADMINISTRAÇÃO" referem-se à UISP (Unidade Industrial Santana de Parnaíba). 

111. Nessa relação existem equipamentos já vendidos, mas que permanecem na 
relação da contabilidade tomada como base de trabalho. 

IV . Aqui também estão indicadas os equipamentos que se encontram na "Transmaq" 
de propriedade da CONSTRAN, inclusive com o numera do processo em que 
foram Penhorados. 

V. Nessa relação existem equipamentos localizados em obras que já foram 
encerradas, no entanto essa é a informação do sistema, assim sendo e como já 
nos referimos só vamos evidenciar a existl?ncia do equipamentos no inventário 
fTsico. 

VI. Aqui também estamos indicando os equipamentos localizados nas diversas 
fazendas de antigos diretores, nesse caso solicitamos orientação de como 
proceder. 

VII. A partir da pagina 46 a 146 estão relacionados os equipamentos considerados 
como auxiliares os quais sá confirmaremas a sua exist~ncia do inventário fTsico, 
para esses equipamentos não temos penhora por se trotar de pequeno porte. 

Ainda de acordo com informações do Sr. Glariston Pere.ira, equipes da própria CONSTRAN 
estão fazendo inventários nas diversas unidades para verificar a real situação desses 
ativos. Consta que já foram realizados inventários nas seguintes unidades: 

- DNIT /SC; 
- DNIT/RN; 
-Alto Araguaia; 
- UISP (Pateo Rocha, Nova UISP, Estre e Oficina); 

Também estão em andamento os trabalhos de inventário nas unidades abaixo 
identificadas: 

- Lote 10 - Valec; 
- Lote 11 - Valec; 
- Santa Fé do Su\. 
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Baseado nessas informações e nas discussões com o Sr. Glariston Pereira, julgamos 
conveniente visitar a unidade identificada pela sigla UISP, por sua relevância e por estar 
localizada na Grande São Paulo, e mais uma unidade na qual os trabalhos já tenham sido 
feitos de forma a verificar e confirmar os resultados apurados. Caso sejam encontrados 
problemas relevantes, os trabalhos deverão ser estendidos às demais localidades. Em 
virtude do volume de equipamentos, decidimos que a unidade identificada como" Alta 
Araguaia" é que deverá ser objeto de uma nova verificação, partindo do levantamento já 
realizado pelas equipes da CONSTRAN. Os trabalhos de inventário flsico que estão sendo 
realizados nas unidades identificadas pelas rubricas "Lote 10 - Valec", "Lote 11 - Valec" e 
"Santa Fé do Sul", deverão ser objeto de acompanhamento de nossa equipe. 

A avaliação patrimonial, que corresponde a verificar o atual valor de mercado dos bens, 
compreenderá os equipamentos a serem identificados nos trabalhos de inventários e 
inspeção física acima citados, bem como os imóveis que, de acordo com os dados 
fornecidos preliminarmente, estão listados no quadro abaixo: 

Areas 
Região/Localização Matricula 7.;';: Valor Contábil 30/09/2006 Hipotecadas 

. (m21 

Terra Nua Sltuacão 

8arueri· SP 
Lote 1 <l uadra 87 Gleba MU- EnR.. Novo 78.674 10.370.00 10.664.66 Penhorado 
Lote 2 ç uadra U7 Gleba "O" EnQ, Novo 90.026 665.00 6.791.99 Penhorado 2.255.00 
Lote 13 Quadra 79 Gleba -B- En2. Novo 69.304 263.00 157.06 Livre 
lardim Califórnia - Chácara 258 86J52 UOO.OO 17.920.25 livre 

Santana de Parnaíba· SP 
Rod. Castelo Branco Km 41,5 - Gleba "D" Posse 46.200.00 2.350.099.58 
Fazenda Santo Antonio Votuoarim ou Moinho Posse 235.950.00 10.391.238.00 
Faz. Sto Antonio - Sítio Gennano Estrada Velha Posse 127.050.00 5.595.262.00 

São Bernardo do Campo - SP 
Riacho Grande Chácara União Lote 10 9226 5.000.00 151.400.00 
Riacho Grande Chácara União Lote 15 5715 9.409.00 303.734.29 Penhorado 

O.'la~co· SF" 

Jal'dlm Piratininga Posse 5.000.00 74.15337 5.00000 
SANTA RITA - PU 

Distrito Várzea Nova 1.371 22.600.00 38.304.00 penhorado Proc. 725/97 I' Vara 
CivilSP 

DisOito Várzea Nova 3.799 6.462.80 10.997.07 Penhorado Proc. 725/97 l' Vara 
Civil SP 

SANTA FÉ DO SUL· SP 
M unidDio de Rubin6ia 13.213 163.456.38 75.321.62 Penhorado BBC 
Santá Clara O'Oeste 14.582 145.200.00 106.71668 livre 145.200.00 
Lote nl! 240 13.364 36.540.00 13.804.02 Penhorado HBC 

APARECIDA DO TABOADO· MS 
Estrada do CÓITe20 Divisa - Km 14 6.439 290.400.00 

SÁOPAULO 
34.952.92 Livre 290.400.00 

TOTAL 19.193.747,53 442.8S5,OO 

A metodologia a ser utilizada na avaliação patrimonial está baseada nas recomendações 
contidas na Norma Técnica NBR 8977 da ABNT - Associação Brasileira de Normas 
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Técnicas. A depreciação e a vida útil remanescente dos equipamentos serão feitas levando
se em conta a idade, o estado de conservação. bem como por suas características 
peculiares. obtidas através de pesquisas feitas no próprio mercado afim ao bem. 

PARTE 3 - COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS E RESPONSABILIDADES TÉCNICAS 

A coordenação geral do projeto será feita pela HEDGE CONSULTORIA que será 
representada por seu sócio-diretor Sr. Roberto Trombeta. Em virtude das 
especificidades técnicas dos trabalhos ora oferecidos. a HEDGE contará com as seguintes 
empresas parceiras: 
Avaliacão Econômico-Financeira - esses trabalhos serão desenvolvidos em parceira 
com a APUS CONSULTORIA, sob a responsabilidade técnica de Eduardo Lopes dos 
Santos, anteriormente atuou de 2006 a 2008 no segmento imobiliário como diretor de um 
grande grupo nacional onde foi responsável pelas áreas de operação. controle & finanças 
tendo liberado a contratação de um Land Bank de mais de R$ 2 bilhões. Contador por 
formação, com vários cursos de especialização em finanças. iniciou sua carreira em 1984 
em uma das oito grandes empresas internacionais de auditoria e consultoria que havia na 
época (Big Eight). Após uma breve passagem por uma das grandes empresas nacionais do 
segmento, acabou criando sua própria firma de auditoria e consultoria que, depois de dois 
anos, não final de 1993 se juntou à Nieto Auditores & Consultores (atual Baker Tilly 
Brasil). Nessa empresa, foi o sócio responsável pela área de Business Consulting e 
coordenou, ao longo de 12 anos, projetos nas áreas de finanças corporativas e estratégia 
empresarial para grandes grupos nacionais e internacionais. Atendeu o Banco Inter
Americano - IADB em mais de uma dezena de projetos de investimento do tipo Project 
Finance. nas áreas de energia e rodovias pedagiadas, chegando a ser contratado para 
monitorar três grandes empreendimentos com atribuições que incluíam até a 
movimentação de recursos em contas bancárias destinadas à formação de reservas e 
pagamentos do serviço da divida. Foi advisor em privatizações para o setor elétrico e de 
transporte. Na área de avaliação de empresas, participou do desenvolvimento e da 
implantação de metodologia para os bancos grandes bancos e fundo de pensão. 
Intermediou vários projetos de fusão e aquisição nos mais diversos segmentos: transporte, 
tecnologia. indústria e comercio. Ministrou cursos sobre vários temas na área de finanças 
corporativas para grandes empresas e instituições financeiras. Foi professor convidado da 
Fundação Getúlio Vargas no Programa Educação Continuada - PEC, de 1994 a 2004. Atuou 
também como professor convidado nos cursos de pós-graduação da ESPM nos anos de 
1994 a 1996. 

Avaliação Patrimonial- esses trabalhos serão desenvolvidos em parceria com a empresa 
ENGEHOUSE, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Ronaldo Carneiro Wagner 
- CREA 2930/D, sócio fundador da ENGEHOUSE, empresa criada em 1991, é Engenheiro 
Eletricista e Mecânico formado pela Escola Federal de Engenharia de ltajubá em 1957, 
com diversos cursos de especialização, com ênfase para o gerenciamento e o planejamento 
de projetos. É pós-graduado em Administração de Empresas pelo Mackenzie. Participou 
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do XI Curso IRI em Impiantistica Siderúrgica, na Italimpianti, em Gênova, Itália, em 
1972/73, tendo sido posteriormente convidado a participar, em 1986, do IV Seminário de 
Reciclagem para ex-participantes dos cursos IRI de Aperfeiçoamento em Funções Técnicas 
e Empresariais. Tem mais 30 anos de vivência na área de projetos industriais, envolvendo 
o planejamento e a coordenação dos serviços e a aquisição dos equipamentos, bem como o 
gerenciamento de contratos de construção e montagem em propostas tipo "turn-key". 
Experiente em projetos industriais ligados à siderúrgica, sendo 8 anos dedicados a 
projetos de instalações elétricas de força e automação e, posteriormente, 25 anos 
aplicados na coordenação de projetos industriais, no planejamento dos serviços a serem 
executados, na elaboração de propostas técnico-comerciais. Experiente no contato com 
empresas estrangeiras, tem domínio das lfnguas inglesa e italiana . 

PARTE 4 - PRAZO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS 

Temos disponibilidade imediata para o inicio dos trabalhos, incluindo as visitas para 
inspeção física, a avaliação econômica-financeira e a avaliação financeira e a avaliação 
patrimonial, os quais deverão estar concluídos, e para tanto S submete a emissão das 
minutas dos relatórios, em cerca de 45 (quarenta e cinco) dias. O cumprimento do prazo 
acima estipulado depende sobremaneira do pronto atendimento aos pedidos de 
informação que serão formulados no inicio dos trabalhos, bem como da agenda para a 
realização das inspeções físicas. 

PARTE 5 - HONORÁRIOS & FORMA DE PAGAMENTO 

De maneira global, nossos honorários estão estimados em R$ 199.500,00 (cento e noventa 
e nove mil, e quinhentos reais) e estão assim distribuídos: 

• Acompanhamento das Inspeções Físicas 
• Avaliação Patrimonial de Imóveis 
• Avaliação Patrimonial de Equipamentos 
• Avaliação Econômico-Financeira 

R$ 14.250,00 
R$ 28.500,00 
R$ 42.750,00 
R$114.000,00 

Com relação a avaliação patrimonial de equipamentos, é importante dizer que o numero 
exato de itens que serão objeto da avaliação só será conhecido após o término das 
inspeções físicas. Nos honorários ora estimados, consideramos um volume máximo de 
1.000 ítens. Caso o volume final venha a ser superior a esse limite, os itens adicionais 
serão cobrados com preço unitário de R$ 35,00 (trinta e cinco) reais cada. A decisão sobre 
os itens que deverão ser objeto da avaliação patr.imonial caberá a UTC. 
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A fonna de pagamento proposta é a seguinte: 

e Na Contratação dos Trabalhos 
• Na Entrega das Minutas dos Relatórios 
" Na Entrega dos Relatórios em Forma Final 

30% <:;0, . g~ ,O<v f1.v 
50% ''1''1 ' ~ ÇIO ,.Q.:> 

20% ~"', q ao ,,a.) 

A critério da HEDGE CONSULTORlA, a parcela corresponde aos honorários da APUS e 
da ENGEHOUSE, poderão ser cobradas diretamente por essas empresas, cabendo, 
entretanto à HEDGE CONSULTORlA, o gerenciamento e o encaminhamento dessas 
faturas. 

19 As eventuais despesas de viagem que serão incorridas para vistoria técnica dos ativos, 
correrão por conta da {iTC, seja pelo pagamento direto dessas despesas ou pelo reembolso 
quando pagas pela HEDGE CONSUL TORlA. 

PARTE 6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Estamos cientes de que um projeto dessa natureza exige, normalmente, a assinatura de um 
termo de confidencialidade. Assim, ficamos à disposição da UTC, em caso de aceitação de 
nossa proposta, para assinarmos urn documento dessa natureza que venha a dar o conforto 
necessário a seus executivos. Se julgado conveniente, podemos inclusive propor urna minuta 
desse tenno de confldencialidade, 

Outra consideração importante que fazemos é que não há, seja por parte da HEDGE 
CONSULTORIA ou das empresas parceiras ora designadas, qualquer conflito de interesse 
com o objeto desta proposta que nos impeça, por motivos éticos, de realizar os trabalhos 
propostos. 

Ficamos à inteira disposição da UTC para discutir os termos desta proposta, bem como para 
prestar toda e qualquer informação adicional julgada necessária. Gostaríamos de finalizar 
agradecendo a oportunidade de mais uma vez oferecer à UTC nossos serviços profissionais e 
esperamos poder contribuir, dessa forma, com a consecução de s elas. 

~:~: iretor eta 
HEDGE CONSULTORIA 
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Av: EngO, Luiz Carlos 8enini, 1.461 - 10 Andar - Brookfin Novo 
CEP 04571.(Jll Municipio: São Paulo • Eslado: São Paulo 
Inscóçaooo CNPJ IMF) 00.788.234/000145 
Inscrçao ESIaOttaI: ISenIa 
Inscrição Municipal: 2.394.698-9 

NOTA FISCAL FATUR!! 
DESERVlÇOS 
(TRIBUTADOS) 

N° 000828 
HEoGEAutmORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA e SOCIETÁRiA SIS LTDA , 

AV .. ENGo
• LUIZ CARLOS BERRINI. 1.461 ~ 1° ANDAR 

BROOKt.1N NOVO - CEP 04571-011 4 SÃo PAULO 4 SP 

Pr'!rt.aç'.s.~. de. '::~".~"'i..J' >-----,Ih....--+~+--
. ~-I!l-j) 

Data da Emissão: 

DESTINATAruD/REMETENTE 

NOME OAFIRMA: \J ,. C E'lG1:lIltMUA ~f À 

lUl A.LI'R.eDO EGIDI"'j 'O:: 
SÃo !'.lt.UW MUNIClpIO: 

ENDEREço: 

lNS'CR. CNPJ (MF) NO; INSCR EST. NO; 

: DESCRiÇÃO DOS SERVIÇOS 

HGl'iCoRYUOl! 

,.<'ÁU:rs, 

IXRF 
COlfl'RIeUZÇ'ÔE! ( 

1 . <o 

i. ~ 
- ....... -.,j,-

SERVIÇ'O$ 
EM ~C/Q6l20iO 

<, 

• t 
.... (i 

" , ç 
~ 

...... _",. I.' 

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 

19/0'1/2010 
ARQUIVO I FISDlL 

.. 
ESTADO: •• 

INSCR MUN. N": 

UNrrAlUO TOTAL 

- &97,75 
- 2.1&::,0:4 

59,e5{).O~ 

Reeebl{emos) de HEDGE AUDITORIA E CONSULTOR14 TRlBUTÁRLA E SOCIETÁRtA SIS lTDA. !)!; produtos t:OI"ISta:rrte da Nota FIscal Fatura de~. In<1kadIl ao I~o. 

N° O C 082 8 DATA DO RECEBIMENTO IIDENnFICAÇÁO E CARIMBO 00 RECEBEDOR 

• 

37
02

22
89

85
9 

Pe
t 5

62
4



( 

/ @ Av: EngO. Luiz carlos 8enini, 1.461 • 1° Andar - 8rookIin Novo NOTA FISCAL FATU~ 

. • """"-'" 
~.SOdedÂl. 

Hf::OGE AUDITORIA E CONSULTORIA. TRJBUTÁRlA E SOCIETÁRIA SIS LTDA 

AV. ENGO. LUIZ CARLOSeERRINl, 1.461-1"ANOAR 
BROOKLlN NOVO - CEP 04571-011 - sAO PAULO - SP 

DESllNATARlO I REMETENTE 

NOME DA FIRMA: 

ENDEREÇO: 

MUNICIPlo: 

AV ,l.J..ncoo'/lI:~O':'E. J.c-.... "!. .... 1JUl,l4JA, ,"4C1:&oI 

!alo """" 

INSCR, CNPJ ""FI N":"",a::UIl1IOm""" 

_rA' ~'íJi2 

CEP 04571-011 • Municlpio: São Pauto· Eslado: 5ao Paulo 
Inscrição no CNPJ (MF) 00.788.23410001-45 
Inscrçao Estadual: IsentI 

' Inscrição Municipal: 2,394.698-9 

Cala da EmIssão: 

~ tff, 

; .... 4..l~ I. .' 
. .. '--; 

H,Q/I2QIO 

ESTADO: ~F' 

INSCR. MUN, N': 

DE SERViÇOS 
(TRIBUTADOS) 

N° ... r~ . . -
.. ,,_I .~ 

, 
',' 

A 

~~}Jo 

CEP: 

... 1'UlIf!'i lf'I'I CI~~O 

DESCRlÇ1.o DOS SERVIÇOS 
.... '" -- rorAL 

:-!'.~Oa..~JlJOS l'.mR.ENm.' VF.E:>-rA.ÇJ.O DE sttv,ÇOS DE CONSULT);.!1 jj" )CQ,' . 
""'!,'''''A".;A I PISCAL • 'f. I ... ~_l"f , 

,,'> ''''-', Ri: ~.".., N41'ON"'! (l , .•.. • '.'" _, ) 'lJ~. . l _ "'0.' .. , _j j . ": 

"H~IB' l"'" ~< '~~5") "' r.r:.-; "~o o. ._ .... L.,.. ...... ".. ~ _ I. 
1 

C, 

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 

Recebl(emos)de HEOGE AUDITORIA E CONSULTORIA TRlSUTÁRlA E SOCIETÁRIA SIS lTDA.os produtos~ da Nota F"1St:ai FatIMa de Serviço!., Indicada ao la 

N° DATA DO RECEBIMENTO IIDENTIFICAÇAO E CARIMBO DO RECEBEDOR 

• 

37
02

22
89

85
9 

Pe
t 5

62
4



( 

• ® 
HEDCE AUDITORiA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E SOCIETÁRlASIS LTUA 

AV. ENGCI
• LUIZ CARLOS BERRINI, 1.461 - 1'" ANDAR 

BROOKI.IN NOVO - CEP 04571-011 - SÃO PAULO - SP 

OESTlNATARIO I REMETENTE 

NOME DA FIRMA: .... Te Et1J€I'~ ~~ • 
ENDEREÇO: ;...,,' 6,lnED7' ~O!_l :1t. ~~.:'A i.Q.~ J74CJ rt..I 

MUNICIPlo: 

Av: Engo. Luiz Carlos Bemni, 1.461 • 1°-Andar· Brooklin Novo 
CEP 04571~11 MunIcIpio: São Paulo· Estado: Sáo Paulo 
Inscrição no CNPJ (MF) 00.788.234/000145 
InscrçOO Estadual: lsonla 
Insaiçâo Municipal: 2.394.698-9 

Dala da Emissão: 

INSCR. CNPJ (MF) W:~:!'2J Y!'''G.;]J~ .... INSCR. EST. NO: 

ESTACO: se 
INSCR. MUN. N': 

DESCRiÇÃO DOS SERVIÇOS """"RIO 
'.'" 3"" .•• ,-.).0 DE SERV1;'jS DE GONSULTORI! 

• 

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 

~: 

NOTA FISCALFATUf 
DE SERVIÇOS 
(TRIBUTADOS) 

N° 001000 

CEP: 

2"VIA 
ARQUIVO I FISCAl. 

rorAl. 

Racebi(emos) de HEDGE AUOITORlA E CONSUlTORJA. TRIBUTARIA. E SOClETÁRIA SIS lIDA.. ot: pmdutos constantes d8 Not<I fieall Futura de Serviços. Indicada DO li 

N° C ~ 1 O r J DATA DO RECEBIMENTO j'DENTIFICACAO E CARIMBO DO RECEBEDOR 

• 

I 

37
02

22
89

85
9 

Pe
t 5

62
4



• 

-. 

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME 

Nesta data, encerro o quarto volume destes autos, à folha nº764, do que, para 
constar, lavro este termo. 

""m., 15::tt d. 1015. 

FABIA O MOREIRA 

Mat ícula 2535 

37
02

22
89

85
9 

Pe
t 5

62
4


