
QUADRO t: OUALIFICAçÀO DA PâRTE CONTRÂTANTE

Donomlnagão aoclal: INSTmJTO ODEON
CNPJ (mat Ê): 02.6'12.590/0001-39
Endorrço(malÍiz):RuadoslnconfidentEs,n'867,2'Andar,bainoSavassi,B€loHoüontê/MG,CEP30.140-128
CNPJ (filhl Rio d. Janoiro): 02.612.590/0002-10
Endêioço (f,llãl Rlo do J.nolro): Praça Mauá, n"s 05 e '10, Rio de JaneiÍo / RJ, CEP 21.081-240
CNPJ (f,llal São Paulo): 02.612.590/0004€1
Endortço (fili.l São Paulo): Praça Râmos dê Azevedo, s/n, baino C€ntro, São Paulo / SP, CEP 01.037{10

ODEON
\,r' rNslruro
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(ll,ADRo a oUALIFIcAÇÃo DA PARTE GoNTRATADÂ

Râzão social (PJ): NEO EI{GENHARIA E REGULARZAçÔES EIRELI
CNPJ (PJ)r 26.992.95 í /0001€8
Endoírço complqto: Av. Paulista, no 1765 - sala 7'1 ê 72 - bairÍo Bela Vista, cidade São Paulo/SP - CEP: 0í.311-200
Rgprorêntanto logal(PJ): Nomê: N.4artin Maia Nunes - CPF: 56.222.878-47

QI.'ADRO 2,I: RESPON§ÁVEL DIRÊTO PÊLOS SERVIçOS (PARTE INTERVENIENTE), SE FOR O CASO

Rorponrávol(i!) Tácnico: l{omo: fhiago Bomflm dos Santos - CPF: 3't7.0ô48E&82 / CREA 2070051593§P

Detcrlçáo dor Srryiçor (êm dGtãlh6): Após ser declarada venc€dora do ATO CONVOCATÔR|O N. 1320í9, cujo objeto é o serviço
d€scrito acima qu€ onvolvê a aplicaçáo de produtos pãra rstârdar €foitos d€ chamas no TMSP, a CONTRATADA possui obrigaçóes
descÍitas no Ato Convocatório € dêvêrá êxêcutar os soMços sm gtâpas (podêndo s€r mêdidas por m€tros quadrados), conformo
disponibilidad€ do local, dêvido à agênda do TMSP.
Propostra Aprovada: 20'l 920.

Todos os procodimentos de s€gurança e fundonamento do Comploxo do Thêauo Municipal de Sáo Paub IrMSP ê seus anexos), devErão
s€r cumpíidos pela prostadora dE s€Mço sob pêna d€ intêrrupÉo do contrato;

úmôro do .to convocrtódo, !a Íor o cr!o: Ato No 13.2019

OUAIrRO,a: VIGÊNCÁ

lníclo da pôrtação d. loÍvlçoqi 1301/2020
Íónnlno d. pÍltt gáo d. r.rviço!: 3í/0'12021
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QUADRO 3: OBJETO

CIUADRO 5: PREÇO

Valor total lcordado: R$ 2.149.949,25 (dois milhôes, canto 9 quaranta 6 novs mil. novecênlos e qugrenta o nov€ rsais e vints s cinco
centavos) ao sor executâdo em ôua totalidâde.

V.nclÍnanto (prrcêlr.)r O pagamento sêÉ êíêtuado da seguinG forma:
- Parcsla inicial r€fEÉnts à 25% (vints s cinco por cênto), ou seja, do R$ 537.487,31 (quinhêntos ê tinta 6 s6te mil, quâtÍocentos E oitsnta s
s€tg raâis E tÍinta g um c€ntavos) a s6r roalizado aÉs contrato assinado por ambas as part€s;

fansÍêéncia bancáíiâ, conÍorme os seguintês dados: Banco liaú - Agência: 341 - Conta Conêntê: 43547-5.

Valor6s adicionais, caso necessário: Madeira = RS 79,90 por meúo quadrado / Metálica = RS 129,90 por metro quadrâdo.
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coNTRATo DE PRESTAçÃo DE sERvIços

§g!Íieg: serviços dô €ngenharia para t"abalhos de pÍoteÇão passiva com fomêcimênto de material e aplicãção vemizJsoluÉo anü chamas e
vêmiz dê acabamênto para o madeiramento e esuuturês mêtálicas do TMSP com fomêcimênto de produtos e equipam€ntos, sê nêcêssário.

PEzor .cord.doc do ontÍoga (ro Íor o caso): ConÍormo agEndâ do TMSP

- O rsstânt€ do pagamento será t'acionado, conÍorme entregas realizadas, podêndo sêr mêdido por metros quadrados, msdianto nota Íiscal
atestada pêlo departamento solicitante.

Vâlor do metÍo quadrado: R$ 104,85 (cento e quatÍo reais o oitênta e cinco centavos).O pagamento oconerá m€diante dêÉsito e/ou
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Ah.raÉo do valor: Caso a demanda indicada no OUADRO 3 sêja, na práüca, inÍoíior ao ali osp6cificado, o vâlor soÍrsrá íodução

proporcional. Se for suporior, seé fejto o pâgamsnto do âcréscimo, pÍoporcionalmênto, mediante esümativa.

R.doata ansrl: Na ausância ds out o cÍiÉÍio dsfnido gm co.num acordo ents as parte§, I cada porlodo de 12 (dozê) mss€8 ds ügôncia

do prraont6 contrato o pÍsço sofÍgrá raajustê sêgundo IPCÀ ou ouüo Indice que o v.nhâ a substitJir.

QUADRO 6: OUTRAS CONDçÔES

Outn. condlgóar ou obrlgrçó..:
A CONTRATADA dev€rá:
- Removêr 06 produloa ond€ houvff ÍêsÍduo6 dg anügas aplicaçôo6 com raspâgêns ey'ou píodutos aprovodos pêla

CONTRÂTANTE:
- ProvidgnciaÍ o primer: tambóm conhecido como fundo pÍ€parador é uma tinta êspôdal para preparaçâo dê supêííciês;

- Aplicar produto conÍoIm€ osp€cificado em propcsta comorcial s aprovado pola CONTRÂTANTE pisos, ígveslimento§ dos tôtoa,

parod6s, palco, qua.t6lada, porão, escadas, painéis conográfcos (dMsórias e êsc€das). sstnrturas 9m madêira, Estruturas Metâlicas, sondo

ssaaa aa ár€aa: Cortlna CoÉa Fogo, Pitar€s e ügas do subsolo, mozanino s sstruturas glevatórias do8 pisos (sob piso3 do palco) êstruturâ

gsrâl da cúpula, estrutura da áíe8 de apoio da cupula, estníura da cobêíura, pilaÍss € vigas do uídimênto, platsíormas e êsfuturas

complom€ntarss dos gquipamêntos dg içamento cênogÉfico sm coníormidade com noÍnâs ügontos e demais gspêcficaçó€s prsüstas

nssts insúumonto bêm como as soguintos dirstizes de acodo com os prscêito6 legais;

- Emiür A.R.T. do sorviço rsalizado, certificado do garantia e rolatório tóoico dss atiüdadgs. É prioridado â gârantia de iniciar os

ssrviços ôm conformidade com as normas ügenlgs, omi$sáo d6 todas as documeniações, laudos nocossários 9 ART do ôngonhêiro

responúvel paiê apresenta@ junto ao§ órgáos compêt6ntas;

- Dêsêmpênhar as atividadês êm tumos r€rÉwb, assim como prÊMío no ato convocatório;

- Possuir máo do obra sspecúlizada crrm todaa as NR's perlinêntBs, EPI'S para a completa 669uranF do todo§ 06 prsaontôs,

ôquip€ uniíormizada, possuir 03 matgriab necâqsádos, €quipamontos (calibrados o aiâridos) s iarramontg§, mâtêrial d6 proteçáo

para montâgom ds equipamontos e sêMços, produto§ a s6rÊm aplicados lsgalizado§, pulverizadorss, extonsoro.s, pistolas s do

acordo com as 8pêcificaçóss destg edital. bm€c€Í oquipamgntos de comuôicaçáo pa.a suâ 6quipo;

- poteger € sinalizar área d€ trabalho, possuir materiais impsÍmgáveis para pro@o dos domais itêns odstsntes na sâla do

ôapstáculos 6 om qualqueÍ outÍo lugar a Bo nBalizaÍ a aliüdâd6, 6m todas as suporflciês, induindo o piso, obiêtos ê poçâs que náo

§êrão tratados com o prcduto (alEntar-se pârâ a prcteÉo do motais forÍosos E pisos poíoso8), limpar as árgas, r6movor €

descartrar com destinaçáo ambientalmênts adgquada dos rgjoibs;

- possuir êquipamentos adêquados para 9redjtar as lar€Ías, indusive osfutJrâs mówis, tâb como andaimes, caninhos com

rodkios, escadas, guindastes g ouúos nêc€ssários paía oxooJÉo plena do§ sgMços contatâdo§;

- Roalizar a carga ê doscarga d€ matgÍiai§ 6 armazêná-lo€ em local indicado € poÍmitido pelâ CONÍRATANTE;

- Rgalizar pinturâ de acabamento: coniunto de camadas quo rêcobrEm o subsFato, tondo como funçâo a protoçào da supsíÍciê ê

aparência decorativa, êssâ camada final s6 tomâ uíra p€líqrla adêrcnto com espessurà do atá 1 milímstro. A exêcuÉo do pintu.a

á primordial € a cor existentg atJalrÍrsnts dove s€r manüda:

- PÍovidsnciar laudo Técnico para aprovaÉo junto ao CBPMESP;

- Apfg§gntaí garântia (atravós dô termo) da unifo.midade dos t abalhos contra dêÍEitos na instalaÉc'/aplicâçáo e denfo do prazo

vig6nte de garantia mínima do obra ciül (5 ânos), assim coíno disgonibiliz.aÉo de pÍofi$ionais paÍa manut€nÉo ê âs§btância

tácflica parô consçáo vício§ dô aplicaçáo;
. útilizâr vsnülaéo forçada 8pó§ pintura, üsaíúo a minimizaçáo da exposiÉo ao6 plodutos:

- P|gtegsÍ ss ársas dêfinklâs pala início dê opêrâçôos (pintu.a, pr6paro, lixamonto - ráspâgom manual 6,/ou com €qulpamênto6),

deveráo sgr totslmontg isoladâs com lonas plásticâs s devidamente sinalizâdas e limpas âpó3 o tlmo I finalizaÉo do b'abalho:

- o Er:o dr !!a í5 (qulnrr) dlag út t. rpó3 a lrrlmtur| do contÍlto !.mpEta wnc.dor! d.vaá oíbrrc!Í gr.antia

contrrtull no valor rulp.ctlvo à 2% (dola por c..to) d! propost .pÉaantadr. Sarlo lcallü gsrrntl.! nlt mod!lld.d..
c.uÉo am dlnhllro, aoguro g.r.nü. ou írnç. b.ncarl., corúomo povhto am lal. E t d.v. potrulr p.íodô r.m.lhlnt
ro coírlr.to rqtllcldo d. 03 (ttaa) m!{t . ..á .xüntl madlant d.voluÉo;

- Glranür a mrnLr ens tombados com suas cáracterísticas onginâis, íomêcendo matsnal que dispensê prêparo prévlo e possa

ser aplicado sobrê qualquêr superÍíci6 sem lixar ou rêtirar o material quimicámêntê, garantindo seu períeito estado ê conservaÉo.

O 6haso injusüfcado na €ntrEga dos mateÍiais suisitará a CONTRÂTADA à multa dê morâ, fixada no edital sm reíeÉncie- Sê â muflâ

aplicada br $tp6Íior âo valo. da gaÍsnüa prgstada, .lóm da perda dâsta, rêsponderá 6 Adjudicãtária Í,3la dí6rÊnça, qu€ sorá d$contâdâ

dos pagamentos oventualment6 dêvidos pela Admini§traçào ou cobradâ ludicialmsnte;
pola lnax6cuÉo total ou parcial da obrigaçâo assumida, I CONTRÂTANTÉ podsrá aplicar as soguintss §anÉ6s, gaEntida p.6vi6 def68€:

Advêrtência;
. Multa do rnora dg 1% (um por canto) poÍ dia útil sobrê o \ralor da notâ dê empenho, do cont'ato ou, se Íor o caso, do saldo nâo atendido,

atá o poríodo mâimo dô 30 (tsinta) dias Útois;
. Multa do atá 20% (vlnlg por cento) sobrê o valoÍ do contraúo, aÉs o6gotado o prEzo fixado no subit6m ant6rior
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De um lado, INSTITUTO ODEON, entidade qualificada no QUADRO 1 CCONTRATANTE"), ê dê outro lâdo, a pessoa física ou
jurÍdica qualificada no QUADRO 2 CCONTRATADA"), e considerândo que:

a) A CONTRATANTE celebrou com o Município de Sáo Paulo o Têrmo dê Colaboraçáo no 00112017, deconente do
Chamamento Público no 00'I/FTMSP/20'17, por meio do qual assumiu a gestáo do Theatro Municipal de São Paulo e
sêus mmplexos; a Praça das Artes ê a Central Técnica dê Produçó6s Artísticas Chico Giacchieri; o Centro de
DocumentaÉo e Msmória; e os corpos artísticos conespondentes ('PROJETO');

b) A proposta comeÍcial da CONTRATADA é considêrada um anêxo destê contrato para todos os fins,

independêntemente de transqiÉo, prevalecendo, contudo, as disposições e cláusulas deste contrato em caso de

divergências com as condiçóôs da proposta.

Resolvgm ajustâr o prêsênts contÍato, mêdiantê cláusulas e condiÉes que sêguêm.

CúUSULA í - OBJETO

1.1. A CONTRATADA obriga-se a pr€siar os serviços autônomos ê temporários indicâdos no OUADRO 3, em prcl do

PROJETO, comprometêndo-se âinda a:

a) Prêstar os sêrviços dontro da mêlhor tócnica e pontualmêntê, râspsilando o cronogrema d€ tâbelho €stabêl6cido pela

CONTRATANTE ê priorizândo os compomissos âqui assumidos, sujsitando-s6 também às condiçÕês no

QUADRO 6 (sê for o caso).

b) Submeter os serviços em fase de desenvolvimento ou finalizados para análise e aprovaÉo da

$TO cô
, nos (
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Histórico, Arquêológico, Artísüco € Turí8tico do Êstado de São Paulo, E COI{PRESP - Conselho Municipal dê ProsêrvaÉo do Pakimônio
Histórico, Cuttural e Ambi€ntal da Cidade de São Paulo. Caso os órgâos fiscalizadores não p€rmitam a realizaçáo dos trabalhos, os
cronogramas êstabêlecido§ após a côlebraçáo contratual, poderão softer alt€raçõês.

A CONTRATAOA dêdara em sua proposta plsno conh€cimento das instalaçó€s do local a ser tratado, bem como suas medidas,
difi drldades ô Íacilidadgs.

DO PRODUTO A SER UTILIZADO

a) A empresa proponente deverá ofertar/fomecêr produtos com qualidade comprovada, sem cheiro e sem cor, com os dêvidos ensaios
laboratoriais, laudos (pm rssultados quE atêndam as noímas técnicas da l6gislaÉo vigontg e aceita p6lo Corpo d6 BombeiÍos da Polícia
Militar do Estado de São Paulo. O tratamênto para madeiEs, dêvê atendêr a 'iT 10' class€ ll-A do quesito CMAR (ControlE de MatEriais dê
Acabamênto e Revestimento) e para estÍuturEs metálicas deve atender as normas vigentês estabdecidas para Resistência ao Íogo dos
elEmentos de const uÉo (INSTRUÇÃO TÉCNICA N. O8i2Oí 1);

b) Produtos espscífcos anüchamas para madoifti, tranto o produto qu6 rêtârde as chamas na madeirã crua, quanto para madgiras
gnvemizadas: Que possuam Índice dE Propagaçáo de chama lP: de O a 9, Csrlificâdo pêlo IPT (tnstituto de Pesquisas TEcnológicâs) de
acordo com a Norma NBR 9,t4286 aprovado com classificação 'A" no tgstê de p.opagaÉo de chamas, e qus atinja a Classe ll-A conform€
lT 10 (CMAR - Conkole de Mateíiais de Acabamento ê Revestimênto) do CBPMESP:

d) O produto para protsção das eskuturas mêtálicas dêveÉ atendêr os s€guintes ÍEquisitos além da ospscmcidad€ tinla intumescento para
rasistência a iogo e sêus complêmentos:

Atond€r as normas ügent€s Estab€locidas para R6sistôncia ao Íogo dos €lemEnios de consfuçáo (INSTRUÇÃO TÉCNICA No

08/2011).
Apresentar .elatório de cálculos para quantitativo a sêr aplicado a cada üpo de peÍfi| (caíta de cob€rtura), com comprovação por

amost-agem s€torizadâ dê espêslura (Rêlatório FologÉfco) e o montante gm peso/produto parâ atênder a êspêcifcaÉo deste ato.
Ter cêrtificaÉo quê compEve os quantitativos estabelecidos pelo laboratório laudador e quantidade .equerida que atênda a
necessidade para tempo de resistência - TRRF 60 MINUTOS.
Ter em sua composiÉo, água como dilu€ntê, livros dê odor que náo compromgta o uso das ársaa do êntomo a s6r aplicado ê pintuía

complgmentar dê aha resistência a abrasão paía recompor as @rgs axistentes das êstÍuturas mêtálicas;

formatos, moldes, supoÍlês e prazos solicitados. Ceso o trabalho â

t\

de 6,p
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c) Vêmiz complêmontar parà acabamento: Deve apr€sEntar altâ rÊsistância a abrasáo para uso frequgntE de grand€ ciÍculaçáo de público.
(Garanüa). Tgr em sua composição, água como diluênte, livr6 de odor que não comprometa d€ imediato o uso do local s das ársas do
êntomo a sêr aplicado, o produto dêve apresgntrar acabamento incolor, qug náo compromêta a tonalidade dos acabamentos êxistontes por

se tralar de pauimônio tombado. Ter certificado quê comprovê os quantitativos estabelecidos p€lo laboratório laudador e quantidads

roqu€dda para atender a dêmanda êspêciícada neste ato de conü"atação;

) F
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inicial e as diretrizes traçadas, a exclusivo cÍitério da CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá rêêlaborâr os
serviços e submetêlos novamontê à ãprovação da CONTRATANTE, respeitando os prazos acordados.

c) Caso o serviço prestado envolva a criaÉo dê layouts, projetos técnicos ou êxecutivos, descritivos técnicos, plantas,

ou outra documentaçáo necessária parâ quê â CONTRATANTE possa executar ou usufruir do resultado do serviço
em espetáculos ou em data cêrta, a CONTRATADA dêvêrá submeter a versão fnal dêssâ documentação com a
antecedência necessária definida pêla CONTRATANTE, ou no pÍazo êxprêssamente acordado entre as partes.

d) Respeitar intêgralmentê a legislaÉo que se aplicar à exêcuÉo do objeto do presente contrâto, portando as licenças
obrigatórias, as inscrições e os rêgistros necêssários paÍa exercer as respeclivas âüüdades profisslonais, p€rante os
órgãos privados ou da âdministÍaÉo pública direta ou indirêta, federal, estadual ou municipal, obtêndo âs AnotaÉes
de Responsabilidade Técnica quando dsvidas e obedecendo às normas emanadas pelas autoridades competentes,
inclusive normas trabalhisias, normas regulamentradoras do Ministério do Trabalho e normas dê ssgurãnça do
trabalho, responsabilizando-se exclusivamêntê por quaisquer ônus deconentês da inobservância dêsta disposição.

ê) Respêitiar e cumprir, quando for o caso, os documêntos intemos da CONTRATANTE e dos êquipamêntos por ela
geridos, inclusive os que êstabelêcêm regras paÍa gratuidadês / cortesias, comprâs € contratagões e noímas de uso
dos €spaços, obêdêcendo estitamente às condiçôes ali estabelecidas.

f) Obedecer estÍitamente às regras êslabolecidas na política de gratuidedes dâ CONTFÁTANTE, de modo quê a
existência de cortesias, bem como ssu númeío, seguirá ap€nas ê exclusivamente às regras ali êstabêlêcidâs.

CúUSULA 2 - VIGÊNC|A E PRAzoS

2.'1. Esle contrato vigoraú âté o €nceÍramento das obrigações e direitos previstos nêstê instrumento, devendo os sêrviços
ser prestados pelo período e nos pEzos indicados nos QUADROS 3 e 4. A CONTRATANTE podêrá, contudo, remanejar a

data de exêcuçáo das atividades, sem que lhe seja imputada qualquêr penalidâdâ ê sêm qus remuneração adicional, desdê
quê a CONTRATADA estêja dê acordo com as novas datas.

2.2. A CONTRATANTE poderá resilir (rêscindir sêm motivaÉo) unilatôrâlmente eslê contrato, sem qualquerônus e sêm a

necessidade de envio dê aviso pévio, se o Íizer antes do efeüvo início da prestaÉo dos seÍviços, ou, dêpois de iniciâda a
prsstação dos seÍviços, mediantê ênvio d6 aviso próvio com 08 (oito) diâs ds antecedência. Poderá a CONTRATANTE também
resiliÍ imediatamente este contrato, sem ônus ou multa, caso haja extinçáo do Têrmo dê Coleboraçáo referido no início deste
contrato, cêlebrado entre a CONTRATANTE ê o Município de Sáo Paulo.

2-3. As disposiçô€s Íêlativas a direitos autorais ê da p6rsonalidadê, se for o câso, pêrsistêm dêfinitivamênlê, mesmo após a
vigência do contrato.

2.4. As partes acordam que estê contrato será imediatamente suspenso, com paralisaçâo completa e tsmporáda de seus

eÍeitos, sêm ônus para a CONTRATANTE, na eventualidade dê, por qualquêr razão, serêm bloqueados ou suspênsos os

recursos de natureza pública que financiam o PROJETO. Cessando a suspensão dos recursos, cessará a suspensáo do
presente contralo, sem quaisquêr multas, conêçõês ou ponalidadas para es pârtes, ssndo automaticâmênte pronogada a
vigência dêste contrato pelo tempo em que ficou suspenso.

CúUSULA 3 - PREçO E FORMA DE PAGAIÚENTO

3.1. Pela execução dêsle @ntrâto, â CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o vâlor total bruto e fixo êstabêlêcido no

QUADRO 5, mediante transferência bancáíia para contia de exclusiva titularidade da CONTRATAOA ou cheque nominal a ser
êntreguê na sêde da CONTRATANTE, após â êmissão do compelêntê documsnto liscal, no vêncimento indicado naquelê
quadro. Todos os tdbutos serão arcados pela paÍte deÍnida como contribuinte pela legislação tributária em vigor. Dos valor€s

brutos de que trata esta cláusula seráo descontâdos os tributos municipais, êstaduais e federais que porventura devam, por

força de lei, ser retidos na fonte pagadora.

3.2. A CONTRATADA enviará à CONTRATANTE os documentos fiscais mm antecedência mínima ds 05 (cinco) dias úteis

ao vêncimento, sob pena de ele ser pronogado por igual prazo. A impossibilidade dê emissáo dos documentos fiscais

conforme instruçôês da CONTRATANTE e reietindo exatamente o objeto destê contráto implicará sua rescisáo por culpa da

CONTRATADA.

3.3. Evantuais atÍasos no pagamênto de qualquer imporülncia pêla CONTRATANTE, dêsdê quê nâo excêdam a 05 (ci lJTO
dias úteis contados da data originalmênte prevista para sêu vêncimênto, não implicaráo a incidência de juros e/ou

"(41 zmonêtária €/ou quaisquer ônus ou penalidades.
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3.4. Os prsços sáo inalteráveis e incluêm todos os custos, diÉtos ê indiretos, materiais, equipamentos, encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais, civis € comerciais da CONTRATADA, e constituem a única remuneraÉo pela cêssáo dos
direitos ê pela êxêcuÉo dos serviços contratados, nada mais sendo devido pela CONTRATANTE a quaisquer dêssês títulos.

3.5. O pagamento estipulâdo nesta cláusula seÉ fêito pêla CONTR TANTE diretamentê à CONTRATADA, cabendo a estâ
repassar à sua equipe, incluindo o INTERVENIENTE, se foÍ o caso, â parcela de remuneração qu6 êventualment€ lhe
compeür.

3.6. Considerando que a prestaÉo de serviços ora acordada será custeada por mêio de recursos públicos vinculados a um
plano ds trabalho, a CONTRATADA concorda que o vencimento dâ remuneração poderá ser postêrgado até a datr da
liberaÉo de tais rêcursos pelo órgão/entidade competêntê, sem qualquer ônus adicional ou gravame para a CONTRATANTE.

CúUSULA 4 - DIREIToS AUToRAIS E DIREIToS DA PERSoi{ALIDÂDE

4.1. Caso êste contÍato envolva a criaçáo de obras e/ou contêúdo protegidos por direitos autorais, a CONTRATANTE poderá
fazer o uso sssencial para o qual eles foram criados, segundo sua natureza, operandG.se, por m€io do presente, a cêssão
total, exclusiva, definitiva, univêrsal, inêvogável e inetratável dos respectivos dirsitos autorais patÍimoniais à CONTRATANTE,
alcançando a CONTRATADA, seus herdeiros e sucessores, sêm limiteÉo temporal ou teÍritorial e sêm que qualquer novo
pagamento tenha que ser feito, abarcando o Brasil e outros países. lncluem-se na prosente cessão os direitos dê fixâr,
reproduzir, exibir, reexibir ou disponibilizar o espetáculo, no todo ou em parte, de Íorma simultânêa ou náo, por qualquer

veículo de comunicaÉo, tais como, mas nâo limitados a, transmissão e râtransmissáo televisivas em canais abêrtos ê
fêchados dê televisão, transmissão por rádio ou outro meio dê emissáo de ondas e sinais, vêiculaçâo por lntêmet e telefonia
celufar, incluindo stÊaming, de composição de arquivo e acêrvo, de pÍomovsr ê divulgar o espetáculo, o PROJETO, a
CONTRATANTE, os órgáos públicos envolvidos e os financiadores, patrocinadores e apoiadores, em todos os moios s mídias,

bem como os de editiar e adaptar tais obras e conteúdo para novos usos e novas obras, podsndo a CONTRATANTE licenciar
ou cedêr quaisquer desses direitos a têrceiros, dê foÍma gÍatuita ou onêrosa.

4.2. A CONTRATADA responsabiliza-se pela originalidade dê todas as obras intelecluais a serem produzidas em dêconêncie
do prêsênte contÍato e pela representaÉo da totalidade dos autores envolvidos com as referidas obras.

4.3. A imagêm, voz e opiniáo da CONTRATADA ê sua êquipe, e de todo e qualquer profissional associado à CONTRATADA
envolüdo na execuÉo deste contrato poderão ser registrados e utilizados para os fins s nâ ãbrangência previstos nestra

cláusula.

cúusulA 5 - ExÍrNçÃo Do coNTRATo E EFErros Do DEscuMpRrÍ{ENTo

5.'1.'1. Oconêndo ÍoÍça maior ou caso fortuilo, mnforme definidos pela lei brasileira, as partos compromgtêm-sê a

envidar seus maiores esforços para minimizar e/ou supímir os danos dâí dêconêntês, usando de todos os meios
possíveis para possibilitar o cumprimento deste contrato, ainda que de fôÍma pâÍciâl ê além do têrmo final

originalmênte previsto, As partes poderão optar, em comum acordo, por não rescindir o prêsênte contrâto, mas por

suspender sua êxecução pelo pÍazo que perdurar o evento em questão, devendo a execuÉo ser relomada fiio logo

encênados os efeitos de tral evento, se assim quiserem as partes.

5.2. As partes obrigam-sê ao intsgrâl ê fiel cumprimênto do disposto nêste contrato. O não cumprimsnto dê qualquâr

obrigação aqui prevista, â parlir do rêcâbimênto de comunicaçáo ascritã a essê raspêito, dênto do prazo assinalado

comunicaÉo, ênsejará, além da dêvoluÉo da impoÍtância relaüva à obrigação náo cumprida (se for o caso), o paga

multe náo compênsetória no valoÍ de 10% (dez por cênto) do valor total destê contrato, bem como a possibilidade de
de pleno direito dêste contrâto, indêpendentêmentê da apuração ê pagamênto de eventuais perdas e danos que uItrapadsafem

Ío
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5.1. Este contrato poderá ser resolvido (rescisâo com motivaçâo) porjusta causa por uma das partes e a qualquer tempo, de
pleno dirsito, indepsndêntêmêntê de qualquer formalidade judicial ou êxtrajudicial, mêdiantê simplês comunicado à outra partê,

nos seguintes casos: (i) por râzôês de sêgur:inça do PROJETO, de seus equipamentos, dêpêndências, bens culturais e

acêrvo, quando for o caso; (ii) força maior e caso fortuito; (iii) se a qualidade técnica do material produzido ou do serviço
prestado pela CONTRATADA ficar aquém da êxpectativa da CONTRATANTÉ, dê acordo com padóes razoáveis de mercado;
(iv) em caso de descumprimento deste conlrato por qualquer das partes; (v) em caso de falência, recuperaÉo judicial,

dissoluÉo ou liquidaçáo judicial ou extraiudicial de qualquer das paÍtês; (vi) se houver a prática de atos, pela CONTRATADA,
que importem em descédito ou risco à imagem € reputaÉo da CONTRATANTE; (vii) se oconêr qualquer outro motivo
justificador da ÍêsoluÉo, previsto em lei.



5.2.1. A parte qus dêr cause ao dêscumprimento náo Íará jus ao pagamênto relativo à obrigaçáo náo cumprida ou

InsatisÍatoriamênte êJmprida, devendo inclusivê devolvêr os valoras êventualmente já recâbidos em Íazão desta

obrigeÉo. Êm caso de rBscisão, a CONTRATADA íaÉ jus somento âo rocebimânto do valor proporcional

conespondento aos sorviços prestados até a data da rsscisâo do contrato, permanecendo em vigor as disposiçõês

referentes à c€ssáo, licenciamonto, transÍêrência ê autorizaÉo de direitos ovêntualmênts previstas neste instrumento.

cúusulá 6 - DlsPosrçÔEs GERÂls

6.1. O INTERVENIENTE, se houver, firma o prêsêntê instÍumsnto paía os fins dê declaraí sxpressamente qus anui com a

totalidadB dos teÍmos aqui evênçados, obrigando-sa, por consâguintê, a cumprir intogÍslm6ntê com as obÍigaçõ€s aqui

a@rdadas e a respond6r solidaÍiament€ com as obÍigaÉes assumidas pela CONTRATADA.

6.3. Recabida a notificaÉo parâ s6 dsfonder em pÍocesso iudicial de tercêiros, d6 qualquer nalurÊzâ, inclusive de cont'atado

ou ex-contratado da CONTRATADA, a CONTRATANTE Íará o cálculo dos direitos plsitoados e, aÉs cienüficar a

CONTR TADA, rstêá o corsspondênlâ valor como cauÉo do ovenlual condsneÉo, dêduzindo-o de impoÍtllncias deüdas à

CONTRATADA. A cauÉo sêrá restituÍdâ à CONTPÁTADA somêntê após compÍovação de acorto dêfinitivo ontÍe a

CONTRATADA B o terceiro litigantê, ê demonstrada a inexistência ds qualquêr risco para a CONTRATANTE.

6.4. Todas as notificaçôss, avisos ou comunicações r€lativos e sstê contrato seráo ênviados por escrito, por moio de carta

prolocolada ou com aviso de rêcôbimenlo, ou, ainda, por meio ds conespondênciâ êlâtrônicá com @mprovaÉo de

recebimento, aos €ndereços constBnles do QUAORO 1 ê do QUADRO 2 ou para qualquer outÍo endercço que vanhâ a sêr

comunicado prsviamente por oscrito por uma das partos à outra.

6.5. A CONTRATAOA deverá fomêcôr à CONTRATANTE os documêntos e informâÉês nêcsssáÍios à boa e Épida

exêcuçáo do contrato, com o intuito de salislazêÍ as exigências extrajudiciais de qualquer órgáo govemamental ou outro quê

lhe Íaça as vêzes, dontro dos pÍazos legais ou dâquâl6s fixados pelos citados órgãos, mêsmo aÉs encênado o prazo de

vigância desis contrato, mediant6 solicitaÉo das autoridades e/ou da CONTRATANTE.

6.6. A CONTRATADA fica obrigada a concêd6r livre acesso âos ssus documênlos ê registros contábeis que sejam rêlativos

a estê contratô, para os sêrvidores dos órgáos ê entldados públicas incenüvadoras ou financiadoras do PRoJETO e dos

órgâos de controle intsmo I sxtsmo da €ntidadô, mediante solicitaÉo das autoridadôs e/ou da CONTRATANTE.

6.1. A CONTRATAOA rêsponderá objêtiva e exclusivâmont6 pelas perdâs ê danos causedos à CONTRATANTE e/ou a

terceiros ênvolvidos de qualquer foímâ com o PROJETO ê que resultaÍâm, direta e/ou indir6taments, da oxecuÉo deste

contrato p€la CONTR TADA, bêm como as dêcon€ntes de dolo ou culpa d€ seus empregados, sócios e/ou prspostos.

6.8. Oualquer ato de tolorância ou omissáo de quaisquer des partês não . r6núncia ou modificâÉo do

ora pactuados somântê sêrápactuado, consütuindo mera libêralidada de quêm o praticou, a rênúncia a

imc91ffoôg11acâo
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o valor da multa. Todos os valorôs mêncionados nosta cláusule dêvârão sâr conigidos pelo Índic€ IGP-M dâ FGV, ou outro que

lhe venha a substituir, no critéío pro râta diê, â providos dos juros legais de 1% (um por csnto) ao mês.

5.3. Caso a CONTRATADA sê nôguâ a cumpÍir as disposições d6st6 mnbato, poderá a CONTRATANTE êÍgir o

êJmpÍimenlo inlegral das obrigagões assumidas, âtrâvés d6 6xâcuÉo especÍfca dâ obrigaÉo dêvida, ou, a seu sxclusivo

critéÍio, contratar, às exp€nsas de CONTRATADA, t€rceios pârâ prostar a rêfsrida obrigação. Essa contrataÉo náo exime a

CONTRATADA do pâgamenlo de perdas e danos êvêntualmênto sofridos pela CONTRATANTE.

6.2. Fica exprossamenlâ gstabolecido náo êxistir, por bÍça deste contralo, qualqu6r rêlaÉo de amprego gntre âs partês,

cabendo exclusivemente à CONTRATADA a responsabilidade p€lo pegamento de qualquêr dosp€sâ, ônus e/ou encaÍgos de

nafuíEza fibutáÍia, lrâbâlhista, securitáÍia e pr€vidonciária, bem como deconsntôs dê acid6ntes de tsâbâlho ralativqs à sua

equip€, fomêcendo todos os squipamentos nacassários à prgsarvação da integÍidâde do sous empregados, clisntss a

terceiros.

6.2.1. Cãso se.ia eÍgida da CONTRATANTE qualquor importância dê naturezâ tributáÍiâ, trabalhista, securitárie ou

preúdenciária dô responsabilidade da CONTRATADA, obriga-ss ests última a enüdar os seus môlhorss asforços paÍa

exduir a CONTRATANTE da lids, bêm como lha ressarciÍ qualquor valor svêntualmsnt8 &sp€ndido, podsndo â

CONTRATANTE d3sconleÍ qualquêr valor â sor rôssercido dos pagamsntos d6coírontes deste contrâto.



válida sa brmalizada por escrito, 6 a nulidada ou invalidade ds qualquêr des cláusulas dêst6 contrato não prêjudicará a

validâde s a e6écia das damais ou do próprio contrato.

6.9. A CONTRATADA nâo podeÉ cgdor ou transfêrir o prBsente confato nem subconhaiâÍ, no todo ou êm perlê, salvo

mêdiantê prévia e expressr autoÍizaÉo da CONTRATANTE. Na hipótêse de subcontrataÉo dos seMços, a CONTR TADA

seÉ solidariamânte rêsponsável p€los seÍviços prsstados p€le subcontratada s por quaisquer cons€quências advindâs da

realizaÉo destes s€rviços.

6.10. EsG contrato é frmâdo êm carát6r inetratável e inevogável, obÍigândo es partês por si, seus herdeiros e/ou

sucessoÍBs, s não poderá sor altarado, modificado, mudedo, 6xcêto por novo instrumsnto êscrito 6 assinado por ambâs as

pârt€s.

6.1 1. As paÍtês garântem e declaram, neslê elo, possuir plenos poder€s e aúoÍidâd6 parâ fiÍmâr o prosênte contÍato e

cumpÍiÍ int3gralments os teÍmos prêüstos nsste docum€nto,

6.12. As partes obrigam-so a mantor em caráter de estÍitia confidencialidade e no mais absoluto sigilo quâisquer dados ou

informações da outra, a que qualqusr de seus funcionários €/ou prspostos venha a ter acssso, conhêcimento ou quê venham a

lhe sêr confiados Bm râáo dâ celebraçáo e execuçáo destê contrâto, comprometendc.se, igualment€, a náo rêvêler, utilizer ou

dar conhôcimênto, em hipótese alguma, a têrcsiros, bsm como a não permiür que nênhum dê s€us representanlss legais,

emprggados €/ou pí€postos fâça uso indêvido desses dados ou informaçõgs.

6.13. As paÍtes declaram @nhêcer as normas ds prevonção à corÍupção previstas nâ legislaÉo brâsileira, dentte elas o

Código P€nal 8rãsiloiro (Docr6to-Lei no 2.848/1940), a Lâi de lmprobidade Administrâtiva (Lêi no 8.429/1992), a Lei dos Crimes

ds Lavagam ds DlnhoiÍo (L€i n" 9.613/'1998), a Lei de Defesa dâ conconôncia (L€i no í 2.529/201'l ), â Lsi Anticonupçáo (Lei no

12.8y'612}13 e Oecreto n' 8.420/2015), e s€us rsspeclivos regulamentos, compromstendo.sê a cumpri-las fielmentê, por si ê

por suas subsidiárias, conboladas ê coligadas, bem como por sêus sócios, administradorês (incluindo membros do conselho e

diretorês), executivos, funcionáÍios, colaboradores, prepostos, agentes, subcontÉtâdos, procuradores ê qualquêr outro

rêprssêntante, €xigindo, ainda, seu cumgrimênlo por târcairos por glas êv€ntualmsntê confatados, quando Íor o câso.

6.14. Fica el€ito o íoÍo da comarca da cidâde de Sáo Paulo - SP para dirimir queisquor dúvidas ou quêstôss dêconontes

deste contrâto, com exprgssa rênúncia das partes de qualquêr outro, por mais pÍivilegiadô quê sêja.

E, por êstarem assim justas ê contratadas, as partes âssinam este contrato em 02 (duas) vias dê igual teor e Íorma, nâ

pre§ênça de 02 (duas) têst6munhas

Pâulo, 08 de janeiro de 2020
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