
 

 
 

* If the amount involved is over 1 Mio BRL (one million reais) and / or the duration (term) is equal or over than 3 (three) years, it is 

mandatory to make the Agreement in Portuguese and in English. 

** CDD = Compliance Due Diligence.  

 

CONTRACT OVERVIEW 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________      ________________________________ 

Requestor         Legal Department 

Name: Danilo Basaglia       Name 

Date        Date 

 

_______________________________ 

Purchasing Department 

Name 

Date 

RESPONSIBLE PERSON / DEPARTMENT: Danilo Basaglia 

 (Accounting) 
CONTRACT NAME: Análise Técnica - Filtros 

 

DESCRIPTION OF CONTRACT SCOPE: O serviço tem como objetivo a emissão de parecer técnico sobre o uso geral, as 
características físico-químicas e aplicações das matrizes líquidas: óleo mineral, gasolina e etanol combustível.  

VALUE OF THE CONTRACT*: R$ 17.500,00 PAYMENT CONDITIONS: 1º - R$ 5.250,00 (30%) 
2º - R$ 12.250,00 

 
PO/FRAME AGREEMENT N#: 868019510 

 
CDD NUMBER**:   

 

FURTHER DETAILS: N/A 
 
 
 
 
 REQUESTOR DECLARATIONS: I declare that I have read and agree with the commercial/financial terms and conditions of the 
Agreement.  
I declare that the value to be expended with the Agreement is aligned with the planned budget of the Department.  

I declare that I am aware that one version of the Agreement should be signed by the legal representative of the Contracting 
Part, which must be filed with this cover by Legal.  

VALIDITY OF THE CONTRACT: N/A 

 
TERMINATION CONDITIONS / PENALTIES:  
 
 

 

BUSINESS JUSTIFICATION: Estamos contratando o serviço da FACC para que elaborem um laudo técnico sobre os filtros de 
combustível que utilizamos. Isto é decorrente a um auto de infração lavrado pela RF, que autuou a BMW em mais de 700K. 

FINANCIAL JUSTIFICATION: N/A 
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TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS – COMPRA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ITENS 
INDIRETOS). 

DATA: 16/09/2021 
CONTRATANTE(S): 

 

☐ BMW DO BRASIL LTDA. (“BMW NSC”), inscrita no CNPJ sob nº 00.882.430/0004-27, estabe-

lecida na Avenida Chucri Zaidan, nº 1240, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04711-130, 

neste ato representada na forma do seu contrato social. 
 

☒ BMW DO BRASIL LTDA. (“BMW PLANTA”), inscrita no CNPJ sob nº 00.882.430/0011-56, com 

sede na Rodovia BR 101, KM 67, +500 Norte, Bairro Corveta, na Cidade de Araquari, Estado de Santa Ca-
tarina, CEP 89.245-000, neste ato representada na forma do seu contrato social. 
 

☐ BMW MANUFACTURING INDUSTRIA DE MOTOS DA AMAZÔNIA LTDA. (“BMW 

MANUFACTURING”), inscrita no CNPJ sob o nº 23.871.782/0001-30, estabelecida na Avenida Torquato 

Tapajós, nº 4010, Galpões nº 01 e nº 02, Colônia Santo Antônio, na Cidade de Manaus, Estado do Amazo-
nas, CEP 69093-018, neste ato representada na forma do seu contrato social. 
 

☐ BMW FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (“BMW 

FINANCEIRA”), inscrita no CNPJ sob nº 04.452.473/0001-80, estabelecida na Avenida Chucri Zaidan, nº 

1240, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04711-130, neste ato representada na forma do seu 
contrato social. 

 

☐ BMW LEASING DO BRASIL S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL (“BMW LEASING”), ins-

crita no CNPJ sob nº 60.872.983/0001-88, estabelecida na Avenida Chucri Zaidan, nº 1240, Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04711-130, neste ato representada na forma do seu contrato social. 
 

☐ BMW ACQUISITIONS LTDA. (“BMW ACQUISITIONS”), inscrita no CNPJ sob nº 

02.915.038/0001-10, estabelecida na Avenida Chucri Zaidan, nº 1240, Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, CEP 04711-130, neste ato representada na forma do seu contrato social. 
 
Em conjunto, a(s) CONTRATANTE(S) assinaladas eletronicamente acima, passam a ser denominadas ape-
nas “BMW”. 

 
CONTRATADA: 

 
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA - FACC, inscrita 

no CNPJ sob nº 06.220.430/0001-03 , estabelecida na Avenida Getúlio Vargas, nº 333, Cidade de Petró-
polis, Estado de Rio de Janeiro, neste ato representada na forma do seu contrato social. 
 
ATENÇÃO: No momento em que a Contratada receber o Pedido de Compra da BMW e/ou iniciar a 
entrega dos Itens Indiretos descritos no Pedido de Compra, a Contratada declara conhecer e con-
cordar integralmente com o teor destes TCG e também dos documentos descritos na Cláusula 2.4. 
Caso a Contratada tenha interesse em negociar quaisquer cláusulas contidas nestes TCG e/ou nos 
documentos listados na Cláusula 2.4 abaixo, a Contratada tem conhecimento e concorda que po-
derá negociar com a BMW a celebração de aditivo(s) antes de iniciar a entrega dos Itens Indiretos.  

 
1. Escopo de aplicação e definições 

 
1.1. Estes Termos e Condições Gerais (“TCG”) se aplicarão à compra de “Itens Indiretos” pelas empresas 

do Grupo BMW qualificadas acima (individualmente ou em conjunto denominadas “BMW”).  
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1.2. “Itens Indiretos” referem-se à prestação de serviços, inclusive desenvolvimento/licenciamento de 

softwares, e a comercialização de bens/produtos que não sejam materiais de produção e peças de motor 

de veículos. 
 
1.3. “Grupo BMW" refere-se à BMW do Brasil Ltda./BMW Manufacturing Indústria de Motos da Amazônia 
Ltda./BMW Financeira S.A. e suas afiliadas, consideradas as empresas em que a BMW do Brasil Ltda./BMW 
Financeira S.A. tenha participação direta ou indireta de pelo menos 50% ou que controlem a BMW do Brasil 
Ltda. /BMW Financeira S.A. 
 

1.4. Estes “TGC” e os documentos relacionados na Cláusula 2.4, também podem ser denominados neste 
instrumento como “Contrato”. 
 
2. Partes integrantes do Contrato e execução do Contrato 

 
2.1. Estes TCG e os documentos descritos na Cláusula 2.4 abaixo contêm todos os termos e condições 
que regerão, em caráter de exclusividade, a relação comercial entre a BMW e a Contratada na execução do 
objeto do presente Contrato.  

 
2.2. A BMW não confere à CONTRATADA exclusividade em relação ao objeto deste Contrato, de modo que 
a BMW, a qualquer tempo e independentemente de comunicação prévia, poderá contratar outros fornece-
dores para a execução/entrega de Itens Indiretos.  
 
2.2.1. Caso seja do interesse das partes pactuarem cláusula de exclusividade, seus termos e condições 

deverão ser tratados individualmente por meio de aditivo ao TGC, hipótese em que a Cláusula 2.2 - e apenas 
ela – será invalidada. 
 
2.3. Além destes TCG e dependendo dos Itens Indiretos fornecidos à BMW, também poderão ser incluídos 
Termos e Condições Especiais (“TCE”). 
 
2.4. No caso de conflito entre estes TCG e os documentos descritos abaixo, a seguinte ordem de prevalên-

cia será aplicável:  
 

a) Pedido de Compra da BMW; 
b) Realização do pedido/protocolo de negociação/contrato único (caso aplicável); 
c) Especificação técnica, assim como os documentos de concorrência da BMW, inclusive todos 

os anexos, incluindo, mas não se limitando aos seguintes documentos: (i) Proposta Comercial, 
(ii) Future Guarantees and (iii) Financial Briefing e (iv) Service Level Agreement; 

d) STC (caso aplicável) e OSS (caso aplicável); e 
e) Estes TCG. 

 
2.4.1. Se a especificação na cotação final da Contratada de que trata o Item c) da ordem acima diferir dos 
documentos de concorrência da BMW, inclusive todos os anexos, essas diferenças somente se tornarão 
parte integrante do Contrato mediante a anuência da BMW e a celebração de aditivos.  

 

2.4.2. Em nenhuma hipótese, eventuais TCG e/ou contratos e/ou termos de licenças e/ou termos de entre-
gas, dentre outros documentos de autoria da Contratada e/ou de seus subcontratados, serão considerados 
válidos e eficazes para reger a relação entre a BMW e a Contratada, ainda que tais documentos não tenham 
sido expressamente rejeitados pela BMW.  
 
2.5. A Contratada cumprirá as diretrizes ou regulamentos aplicáveis do Grupo BMW que sejam menciona-
dos como parte dos documentos de concorrência ou Pedido de Compra da BMW. A Contratada deve se 
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informar sobre essas diretrizes e regulamentos antes de fazer a cotação, bem como deve dar cumprimento 

integral ao seu conteúdo. 
 
2.6. Os TCG e documentos relacionados na Cláusula 2.4 acima serão aplicáveis para quaisquer suplemen-
tos ou alterações do Contrato, a menos que a aplicação do TCG e dos aludidos documentos tenha sido 
expressamente afastada por escrito pelas partes. 
 
2.7. Se a Contratada criar, alterar ou fornecer software como parte de seu cumprimento contratual, os "ter-

mos de uso de software de fonte aberta da BMW" (doravante denominados "Termos OSS") serão aplicáveis 
e tornar-se-ão parte integrante do Contrato. 
 
2.8. Mediante solicitação da BMW, a Contratada deverá manter em suas instalações os documentos, cria-
ções, projetos e dados relacionados a relação contratual mútua, sem custos adicionais. A Contratada so-
mente deve armazenar outros itens mediante solicitação da BMW, se a BMW se comprometer a assumir 
quaisquer custos para sua armazenagem. Exceto se acordado de outra forma, estes itens deverão ser de-

volvidos, mediante solicitação, até seis anos após a aprovação e utilização dos Itens Indiretos ou deverão 
ser destruídos pela Contratada imediatamente se assim autorizado pela BMW. Os custos relativos à des-
truição serão de responsabilidade da Contratada.  
    
3. Assinatura do Contrato 

 
3.1. A Contratada será exclusivamente responsável para com a BMW pelo fornecimento dos Itens Indiretos, 
independentemente de se utilizar de subcontratados direta ou indiretamente como parte da execução do 

Contrato.  
 
3.1.1. A Contratada permitirá que a BMW inspecione a realização das atividades necessárias para a execu-
ção dos Itens Indiretos sempre que a BMW considerar pertinente. A realização da aludida inspeção pela 
BMW não exonerará a Contratada de qualquer responsabilidade legal ou contratual. 
 

3.1.1.1 Caso a contratação englobe a BMW FINANCEIRA e caso os Itens Indiretos envolvam a prestação 
de serviços e Tecnologia da Informação (TI), tendo em vista as Resoluções CMN 4.557/2017 e 4.893/2021, 
além da Circular do Banco Central do Brasil (“BACEN”) 3.909/2018, a Contratada assume, além do que 
consta na Cláusula 3.1.1, o compromisso de:  
  
a) Cumprir, ou fazer cumprir em caso da necessidade de subcontratação de serviços de TI, protocolos de 
segurança cibernética dispostos por meio do Termo Mínimo de Requerimentos de Segurança (“Requeri-

mento de Segurança”), cujas ações têm como objetivo garantir a confiabilidade, a integridade e a disponi-
bilidade de acesso a chaves de acesso, protocolos de autenticação, de criptografia, de backups e de testes 
periódicos e auditoria, além de, também, estarem alinhados para os fins de prevenção e detecção de intru-
sões, potenciais vazamentos de dados protegidos ou não pelo sigilo bancário, dentre outros, nos termos do 
artigo 2º, da Resolução 4.893/2021;  
 

b) Garantir e aceitar eventual prestação de serviço por 30 (trinta) dias adicionais ao pactuado contratual-

mente, formalizada a sua prévia notificação no sentido de sua necessidade, que poderá ser feita pela con-
tratante, pela instituição financeira ou, ainda, pelo interventor ou liquidante atuando em nome do BACEN, 
em sede de resolução bancária (Lei nº 6.024/1974), para fins de atender à letra “a”, inciso II, §único, do 
artigo 17, da Resolução  4.893/2021, ficando sujeita à sanção administrativa de multa de até R$ 10 milhões 
de reais, prevista pelo disposto no inciso IV, do inciso I, do artigo 59, da Circular BACEN 3.857/2017 com-
binado com as letras “e”, “i” e parágrafo 1º, do inciso XVII, do artigo 3º, e inciso II, do artigo 4º, ambos artigos 
da Lei 13.506/2017;   
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(c) Manter permanentemente informada a contratante sobre eventuais limitações em prestar qualquer tipo 

de serviço, na forma do disposto no inciso IX, do artigo 17, da Resolução 4.893/2021; 
 
(d) Adotar, eventualmente, medidas impostas pelo BACEN, na forma do disposto no inciso VIII, do artigo 17, 
da Resolução 4.893/2021; 
 
(e) Permitir ao BACEN, seja diretamente, seja através de pessoas ou organizações autorizadas, a qualquer 
tempo, o acesso e revisão de toda e qualquer informação, documentação ou termo relacionado aos serviços 

prestados à BMW FINANCEIRA; e  
  
(f) Permitir ao BACEN, a qualquer tempo e modo, o acesso às suas dependências, ou qualquer outra, física 
ou eletrônica, que integre, direta ou indiretamente, a prestação do serviço contratado de TI.   
 
3.1.2. Após eventual inspeção realizada pela BMW e/ou o BACEN, se o caso, na hipótese de se constatar 
que a Contratada não cumpriu as disposições acordadas entre as Partes, a BMW poderá, a seu critério, 

interromper a contratação dos Itens Indiretos e, consequentemente, suspender o respectivo pagamento, 
até que os descumprimentos sanáveis sejam corrigidos dentro do prazo de 15 (quinze) dias a contar do 
envio de notificação pela BMW. Caso a BMW constate a ocorrência de cumprimentos insanáveis, a BMW 
poderá rescindir o presente Contrato nos termos da Cláusula 8.5. 
 
3.1.3. A Contratada documentará todas as inspeções concluídas pela BMW, nos termos da Cláusula 3.1.1, 
bem como os resultados dessas inspeções. A Contratada garantirá que seja possível relacionar esses re-

sultados ao fornecimento dos Itens Indiretos. A Contratada manterá essa documentação por um período de 
pelo menos seis anos após a conclusão da execução e entrega dos Itens Indiretos e os apresentará à BMW 
mediante solicitação e os ofertará à BMW antes de essa documentação ser destruída. 
 
3.2. A Contratada garantirá o cumprimento de toda a legislação pertinente em vigor – incluindo as normas 
determinadas ou sugeridas pela ABNT e outros órgãos normalizadores e/ou reguladores - durante a execu-
ção do Contrato e com relação à entrega dos Itens Indiretos, independentemente de se utilizar ou não de 

subcontratados, direta ou indiretamente, como parte da execução do Contrato. 
 
3.3. Na execução/entrega dos Itens Indiretos, a Contratada deverá obter todas as licenças, autorizações 
e/ou alvarás necessários para a execução/entrega dos Itens Indiretos. A contratada deverá suportar exclu-
sivamente os custos decorrentes da obtenção de tais licenças, autorizações e/ou alvarás.  
 

3.4. Na execução/entrega dos Itens Indiretos, caso a Contratada tenha quaisquer dúvidas com relação às 
especificações contidas na documentação e/ou informações fornecidas pela BMW, a Contratada deverá 
solicitar esclarecimentos à BMW, tempestivamente e por escrito, sem que isso isente a Contratada de qual-
quer responsabilidade legal ou contratual.  
 
3.4.1. A Contratada indenizará a BMW, seus dirigentes, representantes legais, empregados e/ou terceiros 
de quaisquer ações judiciais ajuizadas por pessoa física / pessoa jurídica tendo como causa de pedir e/ou 

pedido o fato de que a Contratada e/ou seus subcontratados (diretos ou indiretos) tenham descumprido ou 
violado qualquer disposição legal e/ou contratual. 
 
3.5. Qualquer material a ser fornecido pela BMW será pedido pela Contratada tempestivamente e na quan-
tidade necessária para garantir que os Itens Indiretos possam ser corretamente executados e entregues 
pela Contratada à BMW.  
 

3.6. Caso solicitado pela BMW, a Contratada deverá nomear um gerente de projetos sem quaisquer custos 
adicionais. 
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3.6.1. O gerente de projetos planejará, coordenará e monitorará todas as necessidades de projeto com base 

nas diretrizes a serem oportunamente indicadas pela BMW   e atuará como contato do gerente de projetos 
da BMW.  
 
3.7. O gerente de projetos da Contratada notificará o gerente de projetos da BMW sobre o status da exe-
cução e entrega do Itens Indiretos a qualquer momento, mediante solicitação. Para fazê-lo, deverá fornecer 
um cronograma atualizado com as datas de início e término, nível de conclusão e situação de cada atividade.  
 

3.8. O gerente de projetos somente poderá ser substituído por motivo substancial e após a Contratada en-
tregar notificação prévia e por escrito à BMW. De sua parte, a BMW poderá, a seu exclusivo critério, exigir a 
substituição do gerente de projetos nomeado pela Contratada a qualquer tempo. 
 
3.9. A Contratada adotará todas as medidas necessárias para prestar os serviços sem pagamentos adicio-
nais por parte da BMW, de modo que todos os custos para a execução do Contrato devem estar descritos 
na proposta comercial. Isso se aplicará, sem prejuízo de eventuais outras atividades a serem previamente 

acordadas entre as partes: 
 
3.9.1. A Contratada deverá identificar a propriedade dos itens, materiais, ferramentas e equipamentos de 
produção, conforme especificações a serem enviadas oportunamente pela BMW. Destaque-se que no diz 
com os equipamentos de escritório utilizados, a Contratada deverá assegurar que estes sejam compatíveis 
com as normas da BMW para Hardware de Escritório. 
 

3.10. Os documentos necessários para a conclusão da execução/entrega dos Itens Indiretos devem ser 
pedidos por escrito e/ou obtidos pela Contratada tempestivamente. A Contratada deverá verificar esses 
documentos, inclusive com relação a condições locais, para garantir que estejam completos, corrigir quais-
quer irregularidades e garantir a conclusão de quaisquer preparações por parte de terceiros. A Contratada 
deverá imediatamente notificar a BMW, justificadamente e por escrito, sobre restrições de qualquer tipo 
com relação à execução/entrega dos Itens Indiretos. Nesta hipótese, a Contratada e a BMW deverão chegar 
a um acordo por escrito sobre como proceder com o trabalho. 

 
3.11. Se aplicável, materiais, documentos e equipamentos de produção serão fornecidos à Contratada em 
caráter de comodato, para uso exclusivo e benefício da BMW e serão de propriedade exclusiva da BMW. 
Materiais, documentos e equipamentos de produção emprestados não poderão ser retirados das instala-
ções da Contratada sem o consentimento prévio e por escrito da BMW e deverão ser imediatamente devol-
vidos à BMW a pedido da BMW, após a conclusão da execução/entrega dos Itens Indiretos e/ou após a 

rescisão antecipada ou extinção do presente Contrato. A não devolução imediata dos materiais, documen-
tos e equipamentos de produção implicará no direito de a BMW cobrar prejuízos, perdas e danos e lucros 
cessantes, bem como honorários advocatícios a serem incorridos para adotar medidas para a recuperação 
da posse de tais bens.  
 
3.12. A Contratada cuidará desses materiais, documentos e equipamentos de produção cedidos em caráter 
de comodato de acordo com as melhores práticas do setor, utilizando pelo menos o mesmo grau de cuidado 

que utiliza para seus próprios ativos. 
 
3.13. Materiais, documentos e equipamentos de produção cedidos em caráter de comodato para uso são 
fornecidos sem garantia de qualquer tipo. A Contratada será exclusivamente responsável por treinar seu 
pessoal sobre o correto uso dos materiais, documentos e/ou equipamentos de produção, caso aplicável, e 
será exclusivamente responsável por quaisquer danos causados pelo uso desses documentos e/ou equi-
pamentos de produção. 

 
3.14. Se quaisquer materiais, documentos ou equipamentos de produção forem danificados, independen-
temente da causa do dano, a Contratada imediatamente iniciará o reparo ou solicitará, às suas custas, a 
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fabricação/substituição de peça de reposição. A Contratada arcará com o risco de dano ou perecimento, 

por qualquer motivo, de qualquer fonte, documentos e/ou equipamentos de produção cedidos em como-
dato pela BMW para utilização por parte da Contratada. 
 
3.15. A qualquer momento, a BMW poderá inspecionar ou solicitar um inventário dos documentos e/ou 
equipamentos de produção cedidos em comodato. 
 
3.16. Caso para a consecução dos Itens Indiretos seja necessário o fornecimento de IDs de usuário e auto-

rizações para os funcionários da Contratada, estes devem ser solicitados através do sistema de gerencia-
mento de acesso da BMW. A Contratada deve informar à gestão técnica da BMW imediatamente em caso 
de mudança nas responsabilidades ou dispensa de funcionários para regularização dos mesmos. 
 
3.17. A Contratada também se compromete a aplicar medidas relativas à recertificação de IDs de usuário e 
autorizações de acesso realizada pela BMW. Para a este propósito, a Contratada deve elaborar uma lista de 
IDs de usuário existentes e as respectivas autorizações de acesso em um formato acordado com a BMW. A 

recertificação pode ser solicitada várias vezes ao ano ou em uma base ad hoc, conforme acordado entre as 
partes. 
 
3.18. A Contratada deve manter um processo de gerenciamento de usuário de TI documentado monitorado 
em uma base regular, com os seguintes domínios: (a) Registro de (novos) usuários de IT; (b) Processo de 
atribuição de autorização; (c) Opções de rastreamento para direitos atribuídos; e (d) Direitos de gerencia-
mento pela Contratada em caso de mudança nas atribuições ou saída de funcionários. 

 
3.18.1. IDs personalizados e de usuários técnicos devem ser monitorados pela Contratada para assegurar 
a identidade do usuário ou o aplicativo. Portanto, somente IDs de usuário únicos e personalizados devem 
ser usados pela Contratada, de modo que sejam alocadas todas as atividades de acesso a uma ID de usuário 
pessoal ou técnica, cujas atividades sejam autorizadas e rastreáveis, com o devido monitoramento e con-
trole. 
 

3.18.2. A Contratada se compromete a implantar métodos para definir, identificar e tratar autorizações crí-
ticas. O número de funcionários com direitos particularmente amplos (por exemplo, administradores) deve 
ser restringido na medida do quanto necessário, atribuindo apenas os direitos necessários para exercer as 
funções contratualmente acordadas. Uma distinção deve ser feita entre contas administrativas e técnicas 
(Gerenciamento de Acesso Privilegiado). 
 

3.18.3. A Contratada se compromete a recertificar todos os usuários, designações de atribuições e atribui-
ções relevantes em uma base anual, devendo fornecer provas ao CISO da BMW para este efeito (princípio 
de monitoramento). 
 
3.18.4. Se houver qualquer indicação de que as permissões de usuário foram utilizadas indevidamente, a 
Contratada iniciará contramedidas adequadas prontamente, além de informar à BMW a forma como o Inci-
dente de Segurança da Informação sobre o abuso de permissão do usuário foi gerenciado. 

 
3.19. A BMW terá o direito de recusar os Itens Indiretos, bem como de recusar o respectivo pagamento, 
caso tais Itens Indiretos tenham sido produzidos como resultado da violação de uma disposição legal ou 
violação do disposto na Cláusula 3.2. 
 
3.20. Na hipótese de o presente Contrato envolver a criação, alteração ou fornecimento de software, a Con-
tratada deverá fornecer o referido software à BMW, de forma que possa ser testado e executado em com-

putador, nos termos contratados, juntamente com o código fonte e documentação. Durante a Prestação de 
Serviços, a Contratada se compromete em permitir que a BMW examine o código fonte e documentação. 
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3.21. A Contratada declara que não lhe foi solicitado, tampouco exigido, que fizesse quaisquer investimen-

tos, inclusive, sem limitação, a máquinas, equipamentos, tecnologia, e/ou recursos, de modo a permitir a 
execução/entrega dos Itens Indiretos segundo o Contrato, reconhecendo que a BMW não reembolsará, 
tampouco de outro modo compensará à Contratada por quaisquer investimentos feitos de forma voluntária 
pela Contratada, a não ser se expressamente aprovado por escrito por um representante legal da BMW. 
Nesse sentido, a Contratada desde já renuncia ao disposto no art. 473, parágrafo único, do Código Civil. 
 
4. Contratação e pagamento de serviços de terceiros 

 

4.1. Sempre que necessário para realizar a execução/entrega dos Itens Indiretos e com base em uma per-
missão prévia e por escrito fornecida pela BMW, a Contratada poderá subcontratar terceiros para essa fina-
lidade. 
 
4.2. A Contratada contratará terceiros em seu próprio nome e celebrará com os terceiros todos os docu-
mentos pertinentes, considerando as mesmas obrigações, limites de tempo e normas de qualidade do pre-
sente Contrato. A Contratada será responsável por quaisquer danos e prejuízos causados pelo terceiro à 

BMW em virtude da subcontratação. 
 
4.3. A Contratada deverá recolher ou garantir que todos os encargos sejam recolhidos pelo contribuinte 
responsável, de modo que todos os impostos e taxas correlatos sejam retidos em razão da subcontratação, 
conforme legislação pertinente. 
 
4.4. A Contratada será a única responsável pela supervisão, qualidade e cumprimento dos prazos dos ser-

viços realizados por terceiros, garantindo que todas as disposições deste Contrato também sejam coloca-
das em vigor pelos terceiros subcontratados e fornecendo evidências à BMW, quando solicitada, da fisca-
lização e monitoramento da conformidade com tais disposições. 
 
5. Local da prestação de serviços 
 

5.1. Os serviços serão prestados no local indicado nos documentos relacionados na Cláusula 2.4 acima.  
 

5.2. Exceto quando prestados a partir de seu próprio estabelecimento, a Contratada ocupará apenas a área 
indicada pela BMW (“Local de Serviços”), onde serão mantidos os equipamentos, máquinas e materiais de 
propriedade da Contratada e de suas subcontratadas. 
 
5.3. A Contratada adotará as medidas necessárias para garantir que seus funcionários e subcontratados 
não circulem nas áreas restritas da empresa que não sejam relativas aos serviços prestados. 
 

5.4. A Contratada deverá garantir que seus funcionários e demais terceiros subcontratados cumpram as 
diretrizes para visitantes da BMW, bem como que cumpram as regras das instalações da BMW, inclusive 
sinais de proibição, obrigação e alertas em qualquer parte das instalações. Instruções emitidas pelos agen-
tes de segurança da fábrica da BMW devem ser observadas e obedecidas. A violação das diretrizes para 

visitantes e/ou do regulamento das instalações (por exemplo, proibição de fotografias) dará à BMW o direito 
de banir de suas dependências pessoas contratadas e/ou subcontratadas pela Contratada, bem como dará 
à BMW o direito de rescindir o Contrato por justa causa caso a violação não seja resolvida no prazo de 15 

(quinze) dias, ou imediatamente, se a resolução não puder ser adiada. 
 
5.5. Quando os serviços forem prestados nas dependências da BMW, a Contratada inserirá sua identifica-
ção na área especificada para sua ocupação, utilizando-a exclusivamente para os fins estipulados no pre-
sente Contrato e de acordo com as instruções e recomendações fornecidas pelas BMW. A Contratada com-
promete-se a transmitir as instruções e recomendações fornecidas pela BMW a todos os seus funcionários 
e terceiros que circulem na área. 
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5.6. A Contratada manterá seus recursos na área concedida pela BMW devidamente organizados e limpos, 
de modo que tais recursos não prejudiquem as atividades da BMW e/ou de terceiros.  
 
5.7. A BMW concederá à Contratada, na área especificada para prestação dos serviços, os recursos defini-
dos nos documentos relacionados na Cláusula 2.4. A Contratada será responsável pela manutenção dos 
equipamentos por ela fornecidos. A BMW não poderá ser de qualquer forma responsabilizada pela instala-
ção, manutenção e segurança dos equipamentos que forem deixados no Local de Serviços. 

 
5.8. O Local de Serviços está diretamente relacionada ao objeto do presente Contrato e será cedido em 
caráter de comodato. Se o presente Contrato for encerrado por qualquer motivo, o comodato também será 
considerado encerrado, e a Contratada será obrigada a devolver imediatamente a área à BMW, livre e deso-
cupada, em perfeitas condições, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, per-
manecendo sua responsabilidade pelo imóvel até a entrega final das chaves à BMW. Se a Contratada não 
devolver a área até a data de encerramento do presente Contrato, isso constituirá esbulho possessório, e a 

BMW terá o direito de retomar a posse, ficando a Contratada responsável por quaisquer prejuízos e/ou da-
nos causados à BMW, inclusive honorários advocatícios e custas judiciais que a BMW possa incorrer. Se a 
Contratada não evacuar a área, a BMW fica autorizada a remover do local de serviços todos os bens de 
propriedade da Contratada e os manterá em um depósito às custas da Contratada. 

 
5.9. A BMW não será responsável por danos causados aos bens de propriedade da Contratada durante a 
remoção de que trata a Cláusula 5.8 acima. 

 
5.10. Quando os Serviços forem prestados a partir de seu próprio estabelecimento, a Contratada adotará 
medidas de segurança com barreiras físicas para restringir o acesso aos locais nos quais informações sen-
síveis ou confidenciais da BMW são armazenadas, processadas ou transmitidas. A BMW deverá ser infor-
mada sobre qualquer mudança no endereço da prestação dos Serviços e receberá livre acesso ao local, 
mediante requerimento. 
 

5.11. A Contratada se compromete a assegurar que as tarefas incompatíveis sejam executadas por funcio-
nários diferentes. Caso uma separação de atribuições estrita não possa ser implantada devido a razões téc-
nicas ou de organização nos processos e da estrutura organizacional da Contratada, esta se compromete a 
garantir a separação através de controles compensatórios (por exemplo, verificação de quatro-olhos). A 
esse respeito, devem ser fornecidos à BMW documentos relevantes mediante solicitação para sua com-
provação. 

  
6. Alterações e Suplementações 

 
6.1. A BMW, a seu único e exclusivo critério, poderá exigir alterações e suplementos ao escopo do Contrato, 
especialmente até o início do procedimento de aceitação de que trata a Cláusula 7. Estas adições e altera-
ções podem ser necessárias em consequência de alterações aos procedimentos da BMW ou a situação 
jurídica ou econômica da BMW, por exemplo. A Contratada se compromete a verificar imediatamente tais 

solicitações de ajuste de escopo para garantir que sejam tecnicamente factíveis, para verificar seus efeitos 

sobre a qualidade, prazos e custos, bem como se compromete a notificar a BMW por escrito sobre os re-
sultados para que sejam expressamente e previamente aprovados. A Contratada também se compromete 
a sugerir alterações para a BMW que considere necessárias ou razoáveis para garantir o cumprimento bem-
sucedido do Contrato, bem como se compromete a implantar essas alterações após receber consenti-
mento prévio e por escrito da BMW. 
  
6.2. Se uma alteração solicitada pela BMW e/ou sugerida pela Contratada resultar em aumento ou redução 

dos custos e/ou prorrogação de prazos, a Contratada se compromete em apontá-los e enviar a respectiva 
cotação complementar. A alteração será realizada com base em um aditivo escrito e assinado por ambas as 
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partes. O aludido aditivo conterá detalhes sobre o pagamento dos custos adicionais ou reembolso de cus-

tos menores, bem como sobre eventuais alterações nos prazos contratuais originalmente estabelecidos 
entre as partes. 
 
6.3. Se uma alteração significar que a Contratada deve executar/entregar Itens Indiretos adicionais que não 
estão incluídos no Contrato, a Contratada terá o direito de reivindicar remuneração adicional somente na 
medida em que isso seja convencionado por escrito entre as partes antes da execução/entrega dos Itens 
Indiretos. A remuneração adicional será calculada utilizando os mesmos princípios utilizados para calcular 

os preços do Contrato, bem como custos separados para a execução/entrega dos Itens Indiretos.  
 
7. Procedimento de Aceitação 

 
7.1. A aceitação da execução/entrega dos Itens Indiretos pressupõe a realização de procedimento de acei-
tação formal, exceto se dispensado por escrito pela BMW. A BMW realizará o procedimento de aceitação 
quando a notificação de conclusão houver sido recebida da Contratada e todos os documentos relativos à 
execução/entrega dos Itens Indiretos houverem sido fornecidos. Se a conclusão da entrega dos serviços 

prestados pela Contratada e/ou entrega dos bens/produtos exigir um processo de teste (“try-out”), a acei-
tação total dos serviços e/ou entrega dos bens produtos não será realizada antes da conclusão bem-suce-
dida do try-out.  
 
7.1.1. Não serão pagos os Itens Indiretos recusados, total ou parcialmente, pela BMW, até que definitiva-
mente aceitos. 
 

7.2. Será elaborado um registro de aceitação formal para o procedimento de aceitação. No entanto, o pro-
cedimento de aceitação formal não será concluído até que a Contratada tenha retificado quaisquer diver-
gências quantitativas, qualitativas técnicas e vícios/defeitos encontrados. A retificação dos Itens Indiretos 
deverá ser concluída dentro do prazo definido pela BMW.  
 
7.3. Qualquer presunção de aceitação tácita da execução/entrega dos Itens Indiretos é excluída pelos pre-

sentes TCG. A execução/entrega dos Itens Indiretos prontos para uso não constituirá procedimento de 
aceitação. Os pagamentos por parte da BMW não indicarão que a BMW aceitou o trabalho e/ou serviços. 
 
7.4. A Contratada não poderá solicitar aceitações parciais da execução/entrega dos Itens Indiretos, exceto 
se previamente acordado por escrito entre as partes. 
 
7.5. Sempre que necessário, a Contratada deverá corrigir ou refazer, à sua própria conta e custa e a critério 

da BMW, a execução/entrega dos Itens Indiretos que não tenham sido realizados dentro do prazo e de 
acordo com o método e especificações convencionados entre as Partes. 
 
8. Rescisão 

 
8.1. Estes TCG terão validade pelo período descrito nos documentos mencionados na Cláusula 2.4 acima.  

 
8.2. Qualquer eventual prorrogação da validade dos TCG: (i) somente será concedida com autorização ex-

pressa da BMW e assinatura de um termo aditivo a estes TCG; (ii) não cria nenhum precedente ou expec-
tativa com relação a novas prorrogações; e (iii) não isenta a Contratada de quaisquer responsabilidades por 
danos e prejuízos oriundos do atraso na conclusão da execução/entrega dos Itens Indiretos.  
 
8.3.  A BMW poderá rescindir antecipadamente o Contrato a qualquer momento, a seu único e exclusivo 
critério, mediante notificação com 90 (noventa) dias de antecedência. A BMW deverá pagar pelos Itens In-
diretos efetivamente entregues até a data da rescisão antecipada. A Contratada não terá direito a nenhuma 

compensação ou danos, seja a qual título for, em virtude da rescisão antecipada. Os direitos de propriedade 
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intelectual aos resultados da execução/entrega dos Itens Indiretos concluídos até a rescisão antecipada 

serão imediatamente transferidos à BMW conforme descrito na Cláusula 0 ("Direitos autorais e de proprie-
dade industrial"), e a Contratada concorda em assinar todos os documentos, licenças e instrumentos ne-
cessários para a realização dessa transferência. 
 
8.4.  A Contratada poderá rescindir antecipadamente o Contrato a qualquer momento, a seu único e exclu-
sivo critério, mediante notificação com 90 (noventa) dias de antecedência. A BMW deverá pagar pelos Itens 
Indiretos efetivamente entregues até a data da rescisão antecipada na medida em que a BMW entenda que 

os mesmos possam ser utilizados para os fins a que se destinam. A BMW não terá direito a nenhuma com-
pensação ou danos, seja a qual título for, em virtude da rescisão antecipada, desde que respeitado o prazo 
de pré-aviso acima citado. Os direitos de propriedade intelectual aos resultados da execução/entrega dos 
Itens Indiretos concluídos até a rescisão antecipada serão imediatamente transferidos à BMW conforme 
descrito na Cláusula 0 ("Direitos autorais e de propriedade industrial"), e a Contratada concorda em assinar 
todos os documentos, licenças e instrumentos necessários para a realização dessa transferência. 
 

8.5. É assegurado às Partes o direito à rescisão antecipada e imediata por justa causa, independentemente 
do envio do pré-aviso acima estabelecido. A rescisão imediata por justa causa não dará à Contratada ou a 
BMW o direito de compensação de qualquer tipo ou natureza. Nessa situação, a Contratada somente terá 
o direito de receber o valor dos Itens Indiretos efetivamente entregues na medida em que a BMW entenda 
que os mesmos possam ser utilizados para os fins que se destinam. As hipóteses abaixo caracterizam justa 
causa para a rescisão antecipada do Contrato:  
 

 - A Contratada, ou uma subcontratada direta ou indiretamente contratada por ela, deixe de cumprir ou 

viole uma disposição legal durante a execução do objeto do Contrato; 
 
 - A Contratada tenha ofertado, prometido ou dado benefícios a um representante da BMW ou um ofi-

cial/agente público que possa ser designado para ter influência indevida com relação à negociação e/ou 
assinatura do Contrato; 

 
- A Contratada ou a BMW viole quaisquer das obrigações contratuais, desde que tais violações sejam 
insanáveis ou, se sanáveis, não sejam corrigidas dentro do prazo de 15 (quinze) dias a contar do envio 
de notificação pela parte não violadora; 

 
- Requerimento de recuperação judicial ou extrajudicial, de liquidação judicial ou extrajudicial ou de 
falência de quaisquer da Partes. 

 
8.6. Durante a relação comercial entre as Partes e/ou em qualquer caso de rescisão ou extinção dessa rela-
ção, caso a BMW seja responsabilizada por qualquer obrigação não cumprida pela Contratada, especial-
mente nas esferas trabalhista e tributária, a BMW poderá reter os valores relativos a essa responsabilização 

subsidiária dos valores devidos à Contratada.  
 
9. Prazos e atraso 

 
9.1. Se forem especificados prazos em semanas ou em meses civis, o primeiro dia útil após o ajuste do 
prazo será considerado como vinculativo para o início da contagem do mesmo. Os prazos especificados 
nos documentos relacionados na Cláusula 2.4 acima serão vinculativos e deverão ser cumpridos indepen-
dentemente dos meios necessários, inclusive, caso aplicável, realização de trabalho fora do horário comer-

cial normal, sem custos adicionais para a BMW. Se esses prazos não forem cumpridos por culpa da Con-
tratada, a Contratada será considerada inadimplente e o Contrato estará e sujeita a rescisão por justa causa.  
 
9.2. A BMW poderá reivindicar perdas e danos em razão de eventual atraso por parte da contratada, bem 
como poderá compensar tais perdas e danos com quaisquer pagamentos devidos à Contratada. O direito 
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de a BMW reivindicar perdas e danos não é de maneira alguma excluído na hipótese de os documentos 

relacionados na Cláusula 2.4 conterem multa moratória a ser aplicada à Contratada para a hipótese de não 
cumprimento dos prazos acordados entre as partes.  
 
9.3. O direito de exigir pagamento de multa moratória convencionada em Contrato não será renunciado pelo 
fato de a aludida multa moratória não ser expressamente requisitada quando a entrega dos Itens Indiretos 
passar pelo procedimento de aceitação estabelecido na Cláusula 7. 
 

9.4. A Contratada deverá imediatamente notificar a BMW por escrito sobre qualquer ameaça e/ou suspeita 
de que não conseguirá cumprir com um prazo acordado entre as partes, ainda que que a BMW já tenha 
conhecimento das circunstâncias e motivos de tal atraso.  

 
10. Poder de representação 

 
10.1. A Contratada, em nenhuma hipótese, poderá representar a BMW, exceto se a BMW a tenha autorizado 
por escrito, na forma da lei.  

 
10.2. Terceiros contratados pela BMW com atribuições de planejamento e/ou monitoramento não serão 
autorizados a representar a BMW na tomada de qualquer decisão, seja de que natureza for, perante a Con-
tratada.  
 
11. Remuneração, faturamento e pagamento  

 
11.1. Em contraprestação pelos serviços prestados, a BMW pagará à Contratada o valor descrito nos docu-
mentos mencionados na Cláusula 2.4 acima.  

 
11.2. O preço será fixo durante a validade do Contrato, exceto se diferentes condições forem negociadas 
nos documentos mencionados na Cláusula 2.4 acima.  
 
11.3. Todos os preços devem ser fixos e brutos, já incluindo todos os tributos, contribuições, taxas, encar-
gos governamentais e custos adicionais. Exceto se ajustado previamente e por escrito de outra forma, os 

preços devem incluir todos os custos adicionais (como custos de transporte e instalação, suplementos, 
preço global etc.). Os preços deverão ser aplicados sem alteração até a finalização de todos os serviços a 
serem prestados sob a égide do Contrato.  
 
11.4. Quaisquer despesas extraordinárias resultantes dos Serviços, como viagens, deslocamentos (hospe-
dagem, refeições, transporte etc.) e outros eventos, devem ser previamente aprovadas pela BMW por es-
crito e serão cobradas por meio de apresentação de nota de reembolso de despesas, contendo comprova-

ção das despesas incorridas. 
 
11.5. O pagamento da remuneração ajustada à Contratada cobre todos os serviços acordados, incluindo 
todos os direitos a serem transferidos pela Contratada à BMW. 

 
11.6. O pagamento pelos Itens Indiretos objeto do Contrato será feito de acordo com os termos de paga-
mentos ajustados com a BMW. 

 
11.7. As notas fiscais/faturas, acompanhadas do descritivo dos serviços prestados no período de referência 
e/ou dos bens/produtos entregues no período de referência, contendo a quantidade de tarefas ou de horas 
efetivamente trabalhadas por cada um dos profissionais da Contratada, bem como do relatório de horas e 
das eventuais notas de débitos de despesas e contratações de terceiros, serão enviadas pela Contratada à 
BMW com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data de seu vencimento.  
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11.8. Os vencimentos sempre deverão coincidir com os seguintes dias da semana: segundas-feiras e quar-

tas-feiras. A Contratada concorda que, caso o vencimento das notas fiscais/faturas não coincida com os 
aludidos dias da semana, o vencimento de tais notas fiscais/faturas ficará automaticamente prorrogado para 
a segunda-feira ou quarta-feira imediatamente subsequente, sem que a referida prorrogação enseje quais-
quer penalidades à BMW ou correção dos valores devidos. 
 
11.9. Caso a Contratada não entregue o documento fiscal no prazo estabelecido na Cláusula 11.8, ou a 
BMW tenha algum questionamento com relação à fatura apresentada, o pagamento será prorrogado pro-

porcionalmente à data de entrega do documento fiscal ou à data da prestação dos esclarecimentos neces-
sários à satisfação da BMW, sem que a referida prorrogação enseje quaisquer penalidades à BMW ou cor-
reção dos valores devidos. 
 
11.10. Para fins exclusivos de cálculo da data de pagamento, eventual serviço que seja finalizado antes do 
prazo acordado e/ou produtos/bens que sejam entregues antes do prazo acordado não deverão ser consi-
derados finalizados/entregues até a data do prazo acordado. 

 
11.11. Caso a BMW exija o fornecimento de uma garantia, a Contratada deverá fornecê-la tempestivamente 
no prazo solicitado pela BMW e da forma especificada pela BMW. A garantia deverá ser prestada por um 
banco ou uma companhia de seguros reconhecida, a critério exclusivo da BMW. A garantia será aplicada a 
todas as obrigações contratuais, penalidades e encargos dentre outros pleitos derivados do Contrato.  
 
11.12. A critério exclusivo da BMW, o pagamento poderá ser feito por meio de transferência bancária ou 

boleto.  
 

11.13. A Contratada deverá apresentar uma fatura/nota fiscal à BMW em conformidade com as exigências 
comerciais e fiscais do Brasil, sendo que o número do Pedido de Compra da BMW deverá ser mencionado 
em tal fatura/nota fiscal.  
 
11.13.1. A fatura original/nota fiscal deverá ser endereçada ao departamento na BMW responsável por con-

tas a pagar e também ao departamento solicitante do(s) produto(s) e/ou serviço(s) contratados. 
 
11.13.2. Mediante solicitação da BMW, todos os documentos de faturamento deverão ser fornecidos em 
formato eletrônico (nota fiscal eletrônica).  
 
11.13.3. A BMW poderá rejeitar uma fatura/nota fiscal que não contenha as informações exigidas na Cláu-

sula 11.13 e poderá notificar a Contratada a respeito. Os custos incorridos pela BMW como consequência 
serão cobrados da Contratada. As faturas/notas fiscais rejeitadas pela BMW devem ser substituídas por 
faturas/notas fiscais apropriadas dentro de prazo razoável. O período de pagamento não deverá iniciar até a 
data em que uma nova fatura/nota fiscal auditável e correta, que satisfaça as exigências da Cláusula 11.13, 
seja recebida pela BMW. 
 
11.14. A Contratada não terá direito de ceder créditos que detenha em relação à BMW sem o consenti-

mento prévio e por escrito da BMW. 
 
11.15. Qualquer valor devido à Contratada poderá ser compensado pela BMW com quaisquer eventuais 
valores devidos pelo Contratado à BMW. 
 
11.16. O atraso na realização dos pagamentos sujeitará a BMW ao pagamento de multa moratória de 2% e 
juros de 1% ao mês, calculados “pro rata die” sobre o valor total em atraso. 

 
12. Tributos 
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12.1. Quando solicitado, a Contratada entregará à BMW evidências da retenção de impostos e pagamentos 

de qualquer tributo, contribuições ou outros encargos governamentais de natureza fiscal, trabalhista e/ou 
previdenciária, devidos pela Contratada ou por seus subcontratados.  
 
12.2. BMW e Contratada serão individualmente responsáveis pelo cumprimento de suas obrigações de na-
tureza fiscal. Caso uma das partes deixe de atender suas obrigações gerando passivos fiscais e isto resulte 
em perda, danos ou qualquer outra desvantagem para a outra parte, a parte culpada deverá indenizar inte-
gralmente a parte inocente por qualquer perda, dano ou outra desvantagem. 

 
12.3. A Contratada deverá ser responsável por todos os impostos de qualquer natureza resultantes ou ori-
undos da execução/entrega dos Itens Indiretos sob estes TCG. Se a retenção de imposto for devida sobre 
valores a serem pagos pela BMW à Contratada, a retenção de impostos ocorrerá sobre o preço a ser pago 
à Contratada pela BMW, de acordo com a lei e as normas aplicáveis, e será pago à autoridade tributária 
relevante. Mediante solicitação da Contratada e em conformidade com as leis e normas aplicáveis, a BMW 
fornecerá à Contratada um certificado tributário válido que evidencie o pagamento dos impostos retidos em 

nome da Contratada. 
 
13. Taxas, controles de origem e exportação 

 
13.1. A Contratada cumprirá todas as leis e normas aplicáveis, especialmente aquelas relacionadas a taxas 
e controles de exportação (incluindo a lei Norte Americana e a lei de controle de exportação local aplicável), 
assim como todas as exigências relacionadas à segurança da cadeia de fornecimento. 
 

13.2. Mediante solicitação da BMW, a Contratada concorda em fornecer todos os documentos necessários, 
certificados ou declarações (como por exemplo, declarações de segurança AEO, declarações sob o C-
TPAT ou programas similares), visando dar suporte à BMW durante investigações oficiais e concorda ainda 
em utilizar precauções similares nas tratativas promovidas com seus parceiros comerciais. 
 
13.3. A BMW terá o direito de rejeitar os serviços estabelecidos entre as partes caso a Contratada viole as 

normas estabelecidas na Cláusula 13.1 fazendo com que a assinatura do Contrato pela BMW se torne uma 
violação da lei. O mesmo se aplica, independentemente de infração pela Contratada, caso a assinatura do 
contrato pela BMW constitua violação das normas estabelecidas na Cláusula 13.1. Nestes casos, a Contra-
tada deverá renunciar seu direito a qualquer indenização ou a outras reivindicações em relação ao não de-
sempenho do Contrato por parte da BMW.  
 
13.4.  A Contratada deverá notificar a BMW: 

a) de qualquer controle de exportação aplicável à execução do contrato (como por exemplo, classificações 
em conformidade com a norma Dual-Use ou normas comparáveis); 

b) caso os bens e os equipamentos de produção estejam sujeitos a uma licença de exportação/reexporta-

ção, de acordo com a lei Norte Americana; 

c) de classificação numérica relevante aplicável (como por exemplo, Número de Classificação de Controle 

de Exportação ECCN para produtos Norte Americanos, o “número AL” de bens incluídos na lista de ex-

portações da Alemanha ou a Diretriz de Utilização Dupla EC etc.) assim como 

d) possíveis exceções de licença para bens e equipamentos de produção. 

A Contratada deve mandar as informações mencionadas acima para o departamento de controle de expor-
tações e questões alfandegárias da BMW (B2B Portal > Login > Departments > Finance > Export Control). 
Após a solicitação da Contratada, a BMW fornecerá à Contratada as referidas declarações/notificações. 
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13.5.  A Contratada deverá dar suporte à BMW, com todos os meios necessários, visando reduzir ou mini-

mizar as obrigações de pagamento da BMW em relação aos impostos alfandegários. Em caso de solicitação 
da BMW, a Contratada se compromete a implementar, especialmente na União Europeia, procedimentos 
customizados com o impacto comercial nos termos do art. 210 da Norma 952/2013 da União Europeia ou 
submeter declarações (depoimentos) em conformidade com regras alfandegárias de países terceiros em 
coordenação com a BMW. Se a Contratada optar por participar de uma zona de comércio exterior dos EUA, 
MX IMMEX ou programa comparável (doravante "Programas"), a Contratada comprometer-se-á com a 
BMW de que cumprirá todas as normas e regulamentos legais aplicáveis em relação a esses Programas, 

bem como na forma oportuna e correta, e com conteúdo completo e correto, fornecendo à BMW todas as 
informações necessárias para o cumprimento de suas obrigações. 
 
13.6.  Caso a Contratada preste serviços que possam ser importados para o país destinatário em termos 
preferenciais, a Contratada deverá anexar um certificado preferencial de origem com cada remessa (como 
por exemplo, certificados de movimentação Formulário A EUR 1 ou EUR-MED), caso as exigências legais 
tenham sido satisfeitas para este fim. Caso certificados de origem que não sejam preferenciais sejam exigi-

dos no país destinatário, como resultado das normas domésticas de importação, a BMW também deverá 
receber tais certificados da Contratada. 
 
13.7 A Contratada deve entrar em contato com o departamento aduaneiro da BMW para debater quaisquer 
questões ou instruções relacionadas aos direitos aduaneiros. BMW deve cumprir as formalidades de de-
sembaraço aduaneiro no país de importação e a Contratada deve cumprir as formalidades de desembaraço 
aduaneiro no país de exportação, ao menos que acordado de forma diversa. Se a Contratada cumprir com 

as formalidades do desembaraço aduaneiro do país de importação, sem o consentimento por escrito da 
BMW, atuará em seu próprio nome e por conta própria. Isso se aplica ainda que a Contratada reivindique 
estar atuando em nome e por conta da BMW, sem, contudo, deter qualquer poder de representação. 

 

13.8. No caso do fornecedor não ser certificado pela AEO, é obrigatório que seja certificado por segurança 
e/ou cumprimento das questões aduaneiras por outras entidades, como: ISO 28000, ISPS, TAPA, BASC 
ou AEO de outros países. Os parceiros comerciais devem ter políticas de segurança e cumprimento das 
questões aduaneiras que possam mitigar o risco de vulnerabilidade às taxas e contaminação à logística de 
operações com produtos ilícitos, roubo, atos terroristas e/ou outro fator que possa deixar vulnerável a cadeia 
de negócios. BMW pode eventualmente fazer visitas a fornecedores para validar este controle. Se o o for-

necedor não possui certificação da AEO, por favor seguir o critério de acordo com o artigo 6 da IN RFB 
1598/15: 
1. Cargo Security; 
2. Physical access control; 
3. Security training and threat awareness; 
4. Physical security of premises; 
5. Business Partner Management. 

 
14. Garantia 

 
14.1. A Contratada garantirá a execução/entrega dos Itens Indiretos pelos períodos e de acordo com as 
condições estabelecidas nos respectivos documentos listados na Cláusula 2.4 acima. A BMW terá direito 
de exigir a pronta retificação de eventuais vícios/defeitos dos Itens Indiretos. Caso a Contratada esteja ina-
dimplente, a BMW poderá, além de reivindicar compensação e perdas e danos, a seu critério exclusivo: (i) 
pedir a devolução do pagamento, com a consequente devolução dos Itens Indiretos que contenham ví-

cio/defeitos; (ii) pedir que os vícios/defeitos sejam sanados e/ou (iii) retificar o vício/defeito por si só e exigir 
o pagamento dos custos incorridos para isso.  
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14.2. Os vícios/defeitos dos Itens Indiretos deverão ser reportados pela BMW à Contratada assim que forem 

identificados durante as rotinas comerciais regulares.  
 
14.3. Qualquer notificação de vício/defeito pela BMW deverá suspender o período de garantia para os Itens 
Indiretos viciados/defeituosos. Depois que o vício/defeito tiver sido retificado, o período de garantia para os 
serviços afetados deverá ser reiniciado.  
 
14.4. A Contratada eximirá e pagará indenizações à BMW por quaisquer perdas e danos que a BMW venha 

a incorrer em relação ao não fornecimento ou ao fornecimento inadequado dos Itens Indiretos sob este 
Contrato.  
 
15. Direitos autorais e de propriedade industrial  

 
15.1. A Contratada declara, sob as penas da lei, ser a titular legítima dos direitos autorais e/ou direitos de 
propriedade industrial relacionados direta ou indiretamente à prestação dos trabalhos estabelecidos neste 
Contrato e/ou relacionados a todos os resultados criados durante a execução do presente Contrato. A Con-

tratada deverá assegurar que os Itens Indiretos se encontrem livres de direitos de terceiros que excluam ou 
afetem de forma adversa a utilização dos Itens Indiretos pelo Grupo BMW ou em nome deste, e que possui 
legitimidade para transferir os respectivos direitos de utilização, publicação, transmissão, distribuição, co-
municação e reprodução. 
  
15.2. A Contratada indenizará e eximirá a BMW de quaisquer reivindicações de terceiros, incluindo reivindi-
cações que envolvam direitos autorais ou quaisquer outros direitos de propriedade industrial de terceiros 

resultantes da utilização dos Itens Indiretos pela BMW ou como resultado do trabalho ou dos serviços pres-
tados à BMW pela Contratada. A Contratada deverá conduzir quaisquer conflitos jurídicos relacionados à 
violação de direitos de terceiros em seu próprio nome e às suas próprias custas. Isso não deverá afetar o 
direito da BMW de rescindir antecipadamente por justa causa o presente Contrato e exigir o pagamento de 
perdas e danos.  
 

15.3. A Contratada concorda em indenizar a BMW contra quaisquer reivindicações, perdas, danos, custos, 
despesas, incluindo honorários advocatícios razoáveis que venham a ser incorridos pela BMW em uma pos-
sível disputa judicial em relação a esta Cláusula 15, sem prejuízo das responsabilidades estabelecidas na 
Cláusula 26. 
 
15.4. A Contratada transfere à BMW, sem quaisquer outras condições e sem qualquer remuneração ou 
compensação adicional, todos os direitos de utilização, publicação, transmissão, distribuição, comunicação 

e reprodução dispostos na lei de direitos autorais, direitos de propriedade industrial e posições jurídicas 
similares aos direitos de propriedade intelectual e/ou industrial relacionados direta ou indiretamente à pres-
tação dos trabalhos estabelecidos neste Contrato e/ou relacionados a todos os resultados criados durante 
a execução do presente Contrato. A BMW será a titular exclusiva de tais direitos sem restrições geográficas, 
temporais ou de conteúdo, sendo que tais direitos poderão ser transferidos e/ou licenciados sem o consen-
timento da Contratada. 

 

15.5. Se, durante a execução do Contrato, a Contratada criar ou modificar um software, a transferência de 
direitos de que trata a Cláusula 15.4 compreenderá e se estenderá ao código fonte e à documentação rela-
cionada aos softwares criados e modificados. Qualquer outra especificação relacionada ao software criado 
pela Contratada durante a prestação dos trabalhos ou do serviço deverá ser objeto do TCE correspondente. 
 
15.6. Uma vez pago o valor ajustado pelos Itens Indiretos, a Contratada não fará jus a remuneração adicional 
para a transferência dos direitos autorais e/ou direitos propriedade industrial, de maneira integral e exclu-

siva, para a BMW. A BMW receberá o direito de solicitar e registrar quaisquer direitos autorais e/ou de pro-
priedade industrial relacionados aos Itens Indiretos.   
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15.7. Nada contido nestes TCG deverá afetar a titularidade da BMW sobre seus direitos autorais e de proprie-
dade intelectual e/ou industrial, sendo que todos os documentos, equipamentos de produção, informações e 
dados fornecidos à Contratada pela BMW não deverão ser considerados como transferência de qualquer título 
ou propriedade. Todos os documentos, equipamentos, informações e dados, impressos ou digitais, fornecidos 
pela BMW à Contratada, visando permitir a prestação do trabalho ou do serviço, serão imediatamente devolvi-
dos à BMW mediante a rescisão deste TCG. 
 
16. Proteção de Dados 

 
16.1. A Contratada deverá assegurar sua conformidade com a legislação aplicável no que diz respeito à 
proteção de dados. Os funcionários da Contratada e/ terceiros subcontratados também se encontram obri-
gados a assim proceder na execução do Contrato, especialmente ao processar dados pessoais. 
 
16.2. Uma vez identificado que a Contratada processa dados pessoais durante a execução do objeto con-
tratual, a BMW desempenhará uma avaliação de impacto de privacidade, visando avaliar o nível de critici-

dade dos dados processados. Durante esta avaliação, a BMW pedirá informações, esclarecimentos e do-
cumentações para a Contratada e, assim, a Contratada concorda integralmente em cooperar com este pro-
cesso. Após a conclusão da avaliação, a BMW poderá solicitar que a Contratada adote medidas de proteção 
para salvaguardar os direitos da BMW, de acordo com a Cláusula 18 abaixo. Além disso, a Contratada con-
corda em assinar um contrato específico para processamento de dados junto à BMW e assegurar que quais-
quer contratos necessários para processamento de dados pessoais também sejam assinados por seus sub-
contratados. A critério exclusivo da BMW, poder-se-á exigir que esses contratos sejam assinados direta-

mente entre a BMW e os subcontratados. 
 
16.3. A Contratada concorda que, mesmo após a assinatura do Contrato, é facultado à BMW realizar audi-
torias para verificação do emprego de todos os meios adequados para a salvaguarda da privacidade dos 
dados pessoais que estão sob gestão da Contratada. No caso de alguma auditoria resultar em parecer ne-
gativo em relação aos meios adotados pela Contratada e, não havendo acordo final entre as Partes sobre a 

resolução do tema, a BMW poderá rescindir o Contrato imediatamente, sem a incidência de quaisquer ônus. 
 
17. Direitos aos Dados da BMW 

 
17.1. “Dados” para os fins estabelecidos nestes TCG, refere-se aos caracteres (ex. números, letras, pala-

vras ou outros símbolos) ou padrões de caracteres, que sejam armazenados eletronicamente, magnetica-
mente ou de qualquer outra forma não imediatamente perceptível, ou que sejam transferidos ou documen-
tos de qualquer outra forma (ex. papel). 
 
17.2. “Dados da BMW” para os fins estabelecidos nestes TCG, referem-se aos Dados que: 

 
a) uma empresa do Grupo BMW forneça à Contratada, por si só ou por meio de um terceiro autorizado; 

 
b) a Contratada crie mediante pedido da BMW; 
 
c) a Contratada crie sem pedido da BMW, mas que se relacionem direta e/ou indiretamente aos Itens Indi-

retos; 
 
d) resultem de um processamento de Dados no sentido da Cláusula 17.2 a) à c) em relação à execução/en-

trega dos Itens Indiretos, ou 
 
e) a Contratada crie ou obtenha por meio de qualquer ação de acordo com a Cláusula 17.2 b) à d). 
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17.2.1. Para os fins destes TCG, o fornecimento de Dados é equivalente ao fornecimento de acesso a Da-

dos. 
 
17.2.2. Para os fins destes TCG, a criação de Dados e é equivalente à coleta de Dados. 

 
17.3. Em relação à Contratada e sujeito às normas de privacidade de dados e outras provisões jurídicas 
obrigatórias, as empresas do Grupo BMW possuem o direito de utilizar os Dados da BMW a seu critério 
exclusivo e sem restrições em termos de tempo, local ou conteúdo, especialmente reproduzi-los, processá-

los, fornecê-los a terceiros ou explorá-los.  
 
17.4. A Contratada possui o direito de: 
 
a) utilizar os Dados da BMW de acordo com a Cláusula 17.2 a) a d), na extensão necessária para a execução 

/entrega dos Itens Indiretos; 
 

b) fornecer os Dados da BMW de acordo com a Cláusula 17.2 a) a d) aos subcontratados, mediante con-
sentimento escrito outorgado pela BMW, na extensão necessária para a execução/entrega dos Itens In-
diretos e desde que os subcontratados estejam contratualmente vinculados de forma equivalente a es-
tes TCG antes da transferência; 

 
c) fornecer os Dados da BMW a terceiros, na extensão necessária, dentro do permitido à luz da legislação 

brasileira, desde que a extensão da revelação seja mantida da forma mais limitada possível, sendo que a 

Contratada deverá notificar a BMW por escrito sobre uma revelação necessária antes de fazê-la; 
  
d) fornecer os Dados da BMW às autoridades públicas ou, no caso de uma ação judicial, na extensão ne-

cessária para a aplicação de seus direitos ou para a defesa contra ações judiciais e/ou processos admi-
nistrativos; 

 
e) fornecer os Dados da BMW a seus consultores que estejam profissionalmente vinculados a confidencia-

lidade (ex., advogados, auditores e/ou contadores), apenas mediante consentimento escrito outorgado 
pela BMW, na extensão necessária para a prestação dos serviços de consultoria de tais consultores e 
desde que a Contratada assegure que tal consultor não forneça os Dados da BMW a terceiros ou os 
explore de qualquer outra forma. 

 
17.5. A menos que autorizado sob a Cláusula 17.4, por disposições legais ou pelo consentimento expresso 

e por escrito da BMW, a Contratada não poderá: 
 
a) fornecer os Dados da BMW a terceiros sem pedido da BMW; 
 
b) obter ou reproduzir os Dados da BMW sem pedido da BMW, especialmente por meio das funções listadas 

na Cláusula 18.4; 
 

c) criar Dados sem pedido da BMW em relação à Prestação de Serviços, se tiver relação com itens (ex., 
maquinário) que sejam perceptivelmente de propriedade e titularidade do Grupo BMW ao tempo de sua 
criação; 

 
d) criar ou obter Dados em conexão com a Prestação de Serviços sem pedido da BMW, relacionados a 

Veículos BMW, seu status ou ambiente. Os “Veículos BMW” são veículos que tenham sido fabricados 

pelo Grupo BMW ou para este e que sejam distribuídos utilizando as marcas ou logos do Grupo BMW. 
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17.6. Caso a Contratada viole uma obrigação sob a Cláusula 17.5, a BMW, independentemente de outros 

direitos contratuais, possui o direito de ser informada sobre a existência dos Dados e sua respectiva utiliza-
ção. 
 
17.7. Mediante solicitação da BMW, a Contratada deverá entregar à BMW todos os Dados da BMW de forma 
completa e sem qualquer custo, ou – caso não seja possível ou razoável para a Contratada – conceder 
acesso à BMW aos provedores de dados, nos quais os Dados da BMW estejam armazenados. 
 

17.8. Imediatamente após a execução/entrega dos Itens Indiretos, a Contratada deverá destruir, utilizando 
ferramentas eficientes e seguras, todos os Dados da BMW, de forma a tornar a reconstrução de tais dados 
impossível. Mediante solicitação da BMW, a Contratada deverá imediatamente confirmar a destruição bem-
sucedida por escrito. Antes de qualquer destruição, a Contratada deverá informar a BMW sobre a destruição 
pretendida. Caso a BMW não se oponha à destruição no prazo de um mês após notificação da Contratada, 
a Contratada deverá conduzir a destruição. As obrigações estabelecidas nesta Cláusula 17.8 não se aplicam 
na extensão que os Dados da BMW estejam sujeitos a obrigações jurídicas de preservação de registros. 

 
17.9. A Contratada não possui o direito de se opor a reivindicações da BMW relacionadas à destruição ou 
entrega dos Dados da BMW. 
 
17.10. Esta Cláusula 17 não deverá restringir ou suspender de qualquer forma e especialmente: 

 
a) Os direitos de titularidade e posse do Grupo BMW; 

 
b) Os direitos de propriedade intelectual do Grupo BMW, especialmente os direitos sob a lei de direitos 
autorais, assim como direitos cedidos ou outorgados de uso e permissões; 
 
c) Os dispositivos legais e contratos que estabelecem as obrigações de não revelação ou restrições de ex-
ploração para a Contratada; 
 

d) Os dispositivos legais e direitos relacionados a Dados pessoais (leis de privacidade de dados). 
 

17.11. Os termos estabelecidos nesta Cláusula 17 sobreviverão ao término ou rescisão do Contrato pelo 
período de 5 (cinco) anos. 
 
18. Segurança das Informações 

 

18.1. Os Dados da BMW deverão ser tratados como segredos industriais e comerciais do Grupo BMW. A 
Contratada se encontra obrigada a assegurar que os Dados da BMW e que seus próprios Dados, necessá-
rios para a Prestação do Serviço, estejam protegidos por medidas apropriadas, de acordo com a legislação 
aplicável e os padrões costumeiros da indústria contra acesso, alteração, destruição e utilização indevida 
não autorizados (“Segurança das Informações”, ou seja, a combinação de tais medidas, Tecnologia da In-
formação e proteção de dados). A Contratada deverá, de forma rigorosa, tratar e manter os Dados da BMW 

separados dos dados de outros clientes e, além disso, estabelecer medidas apropriadas de proteção para 

evitar o acesso dos Dados da BMW por outros clientes.  
 

18.1.1. A Contratada e a BMW devem assegurar a rápida, transparente e desimpedida troca de informações 
e know-how para garantir que os riscos de Segurança da Informação possam ser identificados eficiente-
mente e eficazmente a todos os tempos e impedido ou gerenciado usando medidas apropriadas. 
 
18.2. Dependendo das exigências de proteção dos respectivos Dados da BMW ou a importância do serviço 
da Contratada para as operações comerciais do Grupo BMW, a BMW poderá solicitar uma quantidade es-
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pecial de medidas de proteção, assim como prova de nível apropriado de Segurança das Informações den-

tro dos negócios da Contratada de um tipo especificado pela BMW, especialmente para apresentação dos 
certificados apropriados (ex. ISO/IEC 27001 “Tecnologia da Informação – procedimentos de segurança de 
TI – Exigências-Sistemas de Gestão de Segurança de Informações”) ou por meio de certificação de acordo 
com o modelo VDA “TISAX” (Troca de Avaliação Confiável de Segurança de Informações). O Fornecedor 
se compromete a conduzir análises de segurança para avaliar a adequação e a eficácia do seu gerencia-
mento de Segurança da Informação e sua conformidade com os requisitos de Segurança da Informação 
especificados neste Contrato. 

 
18.2.1. A Contratada produzirá e manterá atualizado um plano de contingência para os serviços contratual-
mente acordados, que deve basear-se nas normas internacionais ISO 2231:212 e 22313:212, além de ou-
tras normas aplicáveis ou comparáveis, e que deverá conter planos detalhados de continuidade do negócio 
e recuperação do negócio e deverá documentar as medidas de fornecimento de contingência. 
Os planos de continuidade do negócio devem garantir que soluções alternativas estejam disponíveis pron-
tamente no caso de uma emergência. Os planos de recuperação do negócio devem possibilitar a restaura-

ção das operações normais dentro de um prazo adequado. Independentemente das diretrizes e normas 
aplicadas pela Contratada, o plano de contingência deve sempre cumprir todos os requisitos legais e regu-
lamentares. Isto também se aplica aos regulamentos adotados pelo legislador ou autoridades de supervisão 
relevantes durante a vigência do contrato. 
 
18.2.2. Caso seja requerido pela BMW, a eficácia e a adequação do plano de contingência da Contratada 
devem ser demonstradas regularmente e ao menos uma vez a cada ano civil, por meio de testes e exercícios 

adequados. Os relatórios de informativos de testes devem ser produzidos pela Contratada e disponibiliza-
dos à BMW. A Contratada deve garantir que os requisitos relacionados à natureza e ao escopo dos testes 
e exercícios de continuidade do negócio sejam respeitados de forma similar caso os serviços sejam sub-
contratados. A Contratada neste ato se compromete a participar em exercícios de equipe de crise da BMW 
mediante solicitação. 
 
18.2.3. O plano de contingência e seus componentes devem ser documentados, verificações anuais devem 

ser realizadas para garantir que estão atualizados e serão revisados conforme necessário e disponibilizados 
à BMW. Os representantes autorizados da Contratada deverão fornecer à BMW confirmação escrita de que 
o plano de contingência e seus componentes estão atualizados, oportunidade em que ao menos os seguin-
tes cenários devem ser levados em conta para o propósito do planejamento de continuidade do negócio: 
- Grandes faltas de pessoal  
- Falhas envolvendo sistemas ou aplicativos críticos  

- Falhas envolvendo edifícios ou instalações  
- Falhas envolvendo infraestrutura ou prestadores/subprestadores externos 
Pequenas alterações no plano de contingência que mantenham o nível de proteção da BMW podem ser 
implementadas pela Contratada, desde que a BMW seja notificada imediatamente por escrito. Quaisquer 
alterações importantes no plano de contingência da Contratada devem ser aprovadas antecipadamente 
pela BMW, o que não precisará ser observado caso as mudanças sejam feitas por exigência comprovada de 
uma autoridade competente. 

 
18.3. A Contratada deverá assegurar que nenhum software potencialmente nocivo (ex. vírus, worms e Ca-
valos de Troia) seja empregado durante a Prestação dos Serviços, como por exemplo, por meio de drivers 
ou firmware incluídos na entrega. A Contratada deverá conduzir inspeção por meios apropriados e, medi-
ante solicitação da BMW, confirmar por escrito não ter encontrado indicações de software nocivo durante 
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tais inspeções. As inspeções devem cumprir os requisitos legais e de supervisão. Estas podem variar em 

termos de escopo e nível de detalhe e podem abranger vários temas diferentes. 
 

18.3.1. Uma vez realizada tal inspeção, quaisquer alterações posteriores nos sistemas de TI da Contratada 
que possam gerar impacto nos Serviços prestados à BMW devem ser aprovadas pela BMW antes da im-
plementação. A aprovação da BMW às mudanças não isenta a Contratada das obrigações e responsabili-
dades previstas neste Contrato. 
 
18.3.2. Caso em referida inspeção sejam identificadas deficiências na segurança, a Contratada deve forne-

cer uma indicação clara das medidas planejadas em relação a quaisquer defeitos identificados e fornecer 
provas de que assegurou sua correção imediata. 
 
18.4. A Contratada assegura que o software implementado dentro do escopo da Prestação de Serviços não 
contém quaisquer funções que possam comprometer a integridade, confidencialidade ou acessibilidade 
dos serviços contratualmente ajustados, qualquer outro hardware e/ou software ou Dados, como por exem-
plo, por meio de funções: 

 
a) Para extração ou remoção de Dados indesejados; 
 
b) Para alteração/manipulação de Dados indesejados ou lógica de processamento, ou 
 
c) Para indução de Dados indesejados ou expansões funcionais indesejadas. 
 

“Indesejados(as)” para os fins destes TCG, referem-se a qualquer função que (i) não tenha sido solicitada 
pela BMW; (ii) não tenha sido oferecida pela Contratada com uma descrição específica de função e conse-
quências; e/ou (iii) não tenham sido aceitas de forma especial pela BMW. 
 
18.5. Caso a Contratada venha a tomar conhecimento de um incidente que envolva uma violação de Segu-
rança das Informações (como por exemplo, deficiências de segurança, perdas de Dados, incidentes incon-

venientes, vulnerabilidades1, ameaças de segurança2, ataque por software maligno, utilização inadequada 
de Dados), sempre assumindo que um "incidente de Segurança da Informação" significa  uma tentativa de 
ataque, um ataque ou o resultado de um ataque, por exemplo, a alteração ilegal ou a corrupção das infor-
mações ou sistemas de processamento de informações, especialmente envolvendo um acesso não autori-
zado aos Dados da BMW (ex., vazamento de Dados ou ataque virtual), ou caso existam indicações para a 
Contratada que justifiquem a suspeita de tal incidente, levando em conta uma avaliação razoável, a Contra-
tada deverá sem qualquer atraso injustificado e a título gratuito para a BMW: 

 
a) Informar a BMW, no máximo em uma 1 hora após tomar conhecimento de analisar e classificá-los e tomar 
todas as medidas necessárias para esclarecer os fatos da questão e limitar os danos, fornecendo suporte à 
BMW neste aspecto e informando à BMW continuamente sobre notícias acerca do Incidente de Segurança 
da Informação crítico (conforme Cláusula 18.5.1). Isto também inclui medidas de mitigação e sua implanta-
ção. 

 

b) O material que pode servir como prova não deve ser removido, retido, excluído ou modificado. 
 
c) Caso a violação da Segurança de Informações cause interrupção no Fornecimento dos Serviços, uma 
redução de eficiência comercial ou perda de Dados, dar suporte à BMW para recuperação dos Dados. 

 
1  "Vulnerabilidades" significará: uma falha de segurança em um objeto ou processo protegido. * Por exemplo, um usuário não autori-

zado pode comprometer a confidencialidade, integridade ou disponibilidade (por exemplo, acessando um aplicativo não permitidos). 
2 "Ameaças" significará: um possível perigo que pode explorar uma Vulnerabilidade para violar a segurança e, portanto, causar danos 

possíveis. * Por exemplo, um hacker individual que explora Vulnerabilidades para acessar um sistema. 
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d) Mediante solicitação da BMW, fornecer um relatório de segurança para um período de observação previ-
amente estabelecido entre as partes. O aludido relatório deve compreender os resultados das inspeções 
de segurança, riscos de Segurança das Informações identificados, assim como informações identificadas 
de incidentes de Segurança e seu tratamento. Caso haja motivos razoáveis para suspeitar que um crime foi 
cometido, a Contratada deve permitir que a BMW acesse todas as informações disponíveis na medida per-
mitida pela lei e cooperar com quaisquer investigações, conforme instruída pela BMW. 
 

e) Os funcionários e o pessoal externo do Fornecedor devem ajudar quaisquer partes a investigar Incidentes 
de Segurança da Informação, inclusive com exercícios para identificar as "lições aprendidas" de incidentes 
de segurança. 
 
18.5.1. Um Incidente de Segurança da Informação é considerado crítico se violar ou afetar negativamente a 
disponibilidade, a integridade ou a confidencialidade dos objetos protegidos, sujeito a requisitos de prote-
ção reforçada ou máxima. São exemplos de Incidentes de Segurança da Informação críticos: 

• Falhas ou falhas parciais de processos bancários chave por um período de mais de 1 hora 
• Incidentes que podem levar a danos significativos à reputação da BMW ou do Fornecedor 
• Ataque cibernético suspeito 
• Atos criminosos suspeito de funcionários 
 
18.5.2. As obrigações de segurança da informação estabelecidas neste contrato continuarão aplicáveis em 
caso de emergência ou crise. Todos os desvios devem ser aprovados pela gerência de fornecedores ou 

pessoas devidamente autorizadas ou unidades organizacionais da BMW. 
 

18.6. Caso a Contratada seja obrigada a fornecer prova de um nível específico de Segurança de Informações 
de acordo com a Cláusula 18.2, a Contratada deverá: 
 
a) Informar a BMW sobre a pessoa central de contato da área de Segurança de Informações, bem como 
eventual alteração desta pessoa; 

 
b) Permitir que a BMW, mediante solicitação, realize auditorias de Segurança de Informações e das diretri-
zes ajustadas (Cláusula 2.5) em relação à proteção e à segurança dos Dados (“Auditorias”). A Contratada 
deverá tolerar tais Auditorias da BMW e fornecer suas contribuições, desde que estas sejam necessárias 
para a Auditoria. 
 

A BMW também poderá realizar auditorias de conformidade com as medidas técnicas e organizacionais 
ajustadas entre as partes dentro das instalações comerciais da Contratada, incluindo os seus sistemas de 
TI, após anúncio prévio de 10 (dez) dias e, desde que possível e razoável, sem perturbar os procedimentos 
comerciais da Contratada. A BMW está autorizada a permitir que um parceiro externo qualificado, contratu-
almente vinculado a obrigações de confidencialidade em relação a terceiros, conduza tais auditorias.  

 
18.7. A Contratada deverá assegurar que todos os seus subcontratados estejam contratualmente vincula-

dos de forma apropriada a obedecer aos termos desta Cláusula 18 (“Segurança das Informações”). 
 
18.8. Sem o consentimento prévio por escrito da BMW, a Contratada não deve usar serviços de internet 
públicos (serviços de armazenamento on-line, por exemplo, ou serviços de nuvem públicos) para se comu-
nicar e processar informações de negócios. 
 

18.9. No caso de prestação de Serviços em nuvem autorizados, a Contratada deverá notificar a BMW, por 
escrito, antes de realizar quaisquer alterações no sistema ou forma de prestação dos Serviços, incluindo, 
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mas não se limitando a: (i) alterações técnicas e de infraestrutura do sistema; (ii) alterações relacionadas a 

região geográfica ou jurisdição; e (iii) mudança de parceiros terceirizados, dentre outros. 
 
18.9.1. A Contratada deverá comunicar o BACEN sobre quaisquer mudanças e alterações a que se refere 
esta Cláusula 18.9, nos termos da resolução 4.893/2021 e de acordo com Termo Mínimo de Requerimentos 
de Segurança. 
 
19. Confidencialidade, publicidade 

 

19.1. Para efeitos destes TCG, serão consideradas Informações Confidenciais todas as informações sobre 
o presente Contrato e documentos correlatos, sobre a BMW ou sobre a Contratada e seus respectivos ne-
gócios, inclusive, dentre outras, informações técnicas, operacionais, financeiras ou comerciais, protegidas 
ou não por direitos de propriedade intelectual, em relação as quais a BMW ou a Contratada tenha acesso 
em virtude destes TCG, em forma escrita, verbal ou por outros meios. 
 
19.2. A Contratada e a BMW comprometem-se a dar tratamento confidencial a todas as Informações Con-

fidenciais que receberem, direta ou indiretamente da outra parte no contexto de sua relação comercial, e a 
não as divulgar a terceiros, sem a prévia anuência da outra parte por escrito. Não obstante, a BMW terá o 
direito de divulgar Informações Confidenciais para as empresas integrantes do Grupo BMW. 
 
19.3. Os deveres de confidencialidade previstos nesta disposição também devem se estender a todas as 
pessoas que precisarem ter acesso às Informações Confidenciais para fins destes TCG, inclusive, mas não 
apenas, funcionários, contratados, representantes e prepostos das partes, independentemente do tipo e 

da natureza jurídica da colaboração. A Contratada e a BMW comprometem-se a sujeitar esse grupo de pes-
soas a deveres de confidencialidade adequados e a garantir que não elas usarão as Informações Confiden-
ciais para qualquer outra finalidade que não seja o cumprimento do objeto do Contrato. 
 
19.4. Os deveres de confidencialidade previstos nesta disposição não existirão se e na medida em que for 
comprovado que: as Informações Confidenciais em questão pertencem ao domínio público ou caíram no 

domínio público sem culpa nem omissão da parte obrigada a tratá-las como confidenciais, que elas foram 
ou são obtidas licitamente de terceiros sem restrições quanto à sua revelação, que elas já se encontravam 
em poder da parte receptora, que elas precisam ser divulgadas por exigência legal ou ordem judicial, caso 
em que a parte receptora deverá informar a parte divulgadora por escrito antes de fazer a divulgação exigida, 
a menos que não seja razoável esperar essa informação prévia, ou que elas foram desenvolvidas de forma 
independente pela parte receptora, sem usar nem consultar as informações da outra parte. 
 

19.5. A Contratada e qualquer subcontratado somente poderão dar publicidade de sua relação comercial 
com o Grupo BMW com a prévia e expressa anuência da BMW por escrito.  
 
19.6. Os termos previstos nesta Cláusula 19 sobreviverão após o término ou rescisão deste Contrato pelo 
período de 5 (cinco) anos.   
 

19.7. Cada uma das Partes deve abster-se de divulgar, devendo manter sigilo a respeito dos termos e con-

dições do presente Contrato, inclusive, entre outros aspectos, sobre o Preço, exceto com a anuência da 
outra Parte ou quando a divulgação dessas informações for necessária ou favorável para as transações pre-
vistas neste Contrato, por exigência legal ou de autoridade governamental. 
 
20. Seguros  

 
20.1. A Contratada compromete-se a segurar adequadamente os riscos de responsabilidade relacionados 
à execução/entrega dos Itens Indiretos, inclusive os riscos relativos a acidentes de trabalho, por meio de 

apólices de seguro hábeis adquiridas à sua própria custa e com importância segurada adequada ao objeto 
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deste Contrato, devendo fornecer à BMW, mediante solicitação, comprovante das referidas apólices de se-

guro. A contratação de apólices de seguro não limitará a responsabilidade da Contratada.  
 
20.2. A análise ou omissão da BMW em solicitar comprovante das apólices de seguro não será considerada 
renúncia a qualquer dos direitos previstos nesta Seção 20 (“Seguros”). 
 
20.3. Os seguros contratados pela Contratada não isentam nem restringem suas obrigações perante a 
BMW e/ou terceiros contratados, preservando o direito da BMW de investigar e cobrar por quaisquer perdas 

e danos que tenha sofrido. 
 
21. Proteção Ambiental 

 
21.1. Antes do início da execução/entrega dos Itens Indiretos, a Contratada deverá garantir que tenha obtido 
todas as permissões e licenças exigidas pela legislação brasileira, de acordo com a natureza de sua ativi-
dade. Durante a execução/entrega dos Itens Indiretos, a Contratada deverá atender a todas as exigências 
legais aplicáveis e deverá usar os recursos necessários (sobretudo materiais, energia e água) de forma efi-

ciente e investir esforços a fim de reduzir o impacto ambiental (sobretudo em termos de resíduos, efluentes, 
poluição atmosférica e ruídos). Isso também se aplica ao transporte e à logística de mercadorias. 
 
21.2. A Contratada deverá – desde que a prestação dos serviços tenha ou possa ter algum impacto ambi-
ental – estabelecer e manter um sistema certificado de gestão ambiental de acordo com os requisitos da 
“ISO 14001” ou um sistema reconhecido e certificado de gestão ambiental derivado da “ISO 14001” até 
dois anos após a apresentação do Pedido de Compra da BMW, devendo comprovar isso à BMW mediante 

o envio do certificado correspondente. Esta cláusula se aplica às Contratadas: 
 
I. Que fornecerem materiais e/ou itens de consumo perigosos ou mercadorias que contenham estes em 

sua composição; 
 
II. Que gerenciam diretamente aspectos ambientais significativos (por exemplo, resíduos perigosos, eflu-

entes de processo). 
 
21.3. Desde que o fornecimento de mercadorias esteja estipulado no Contrato, se aplicarão as cláusulas 
disposições adicionais contidas neste capítulo.  
 
21.3.1. Quando for o caso, a Contratada deverá fornecer à BMW, mediante solicitação, informações neces-
sárias à avaliação da conformidade legal da Contratada (por exemplo, Licenças ambientais e registros exi-

gidos por órgãos locais, estaduais e federais, registros de gestão de resíduos, permissões relativas a água 
e efluentes).  A Contratada também deverá fornecer à BMW dados sobre eficiência de recursos para a ava-
liação do desempenho ambiental (por exemplo, consumo total de energia; emissões de CO2; consumo total 
de água; quantidade de efluentes de processo; toneladas métricas de geração de resíduos e volumes de 
destinação; emissões de COV). Além disso, a Contratada deverá fornecer, quando solicitada pela BMW, 
dados referentes à avaliação do ciclo de vida de mercadorias e respectivas peças (inclusive dados a respeito 

da entrada de materiais).  

 
21.3.2. Os materiais poliméricos contidos nos produtos/bens deverão cumprir os requisitos da BMW para 
mercadorias decorrentes das respectivas metas ou padrões legais para emissões de hidrocarbonetos por 
veículos durante todo o ciclo de vida das Mercadorias. Os processos produtivos das mercadorias deverão 
ser adaptados de modo a cumprir os referidos requisitos da BMW. 
 
21.3.3. A Contratada deverá atender aos requisitos indicados na Norma do Grupo BMW GS 93008 (1 a 4) 

“Substâncias de interesse” durante todo o ciclo de vida das mercadorias. A Contratada é responsável pelo 
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registro e, quando necessária, autorização ou notificação de substâncias químicas (por exemplo, substân-

cias controladas pelo Exército, Polícia Federal e/ou Polícia Civil do Brasil). Caso alguma substância química 
seja importada para a área de aplicação de uma lei nesse sentido, a Contratada assume responsabilidade 
por todas as obrigações, como as indicadas acima, e por todos os gastos associados. Além disso, a Con-
tratada, quando solicitada, fornecerá imediatamente à BMW todas e quaisquer informações sobre merca-
dorias e substâncias contidas nelas, mesmo que essas mercadorias já tenham sido entregues, bem como 
declarações e confirmações exigidas pela BMW a fim de cumprir de forma integral e pontual seus deveres 
legais de prestar informações. 

 
21.3.4. Caso as mercadorias sejam ou contenham substâncias, preparações ou materiais químicos, a Con-
tratada deverá (i) fornecer à BMW “Fichas de Dados de Segurança” a respeito dessas mercadorias, no for-
mato previsto pelos requisitos legais ou normas técnicas que se apliquem ao mercado em questão (por 
exemplo, norma técnica NBR 14725 da ABNT); e (ii) sempre que houver prestação de serviços na fábrica 
da BMW em Araquari, obter a aprovação adequada no sistema interno da BMW (ZEUS), conforme instru-
ções do pessoal da BMW. 

 
21.3.5. O transporte das mercadorias deverá ser realizado com veículos e equipamentos adequados à na-
tureza do produto, considerando as leis e normas técnicas aplicáveis (por exemplo, resoluções da ANTT, 
normas técnicas NBR da ABNT, Regulamentos do INMETRO, entre outras). 
 
21.3.6. Os fornecedores de bens/produtos sujeitos a logística reversa, de acordo com a política nacional 
brasileira de resíduos, deverão implementar sistemas de logística reversa, providenciando a adequada co-

leta e descarte dessas mercadorias, de acordo com a legislação e melhores práticas ambientais, sempre 
que sua utilização original não for mais possível. 
 
21.4. Caso haja qualquer resíduo gerado durante a prestação dos serviços em fábricas da BMW, a Contra-
tada deverá descartar esses resíduos em conformidade com as regras internas da BMW para o descarte de 
materiais, bem como de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis. 
 

21.5. Em caso de serviços de instalação e construção e/ou atividades continuas desenvolvidas em fábricas 
da BMW, a contratada reconhece o recebimento, conhecimento e atendimento das disposições da norma 
“Requisitos Ambientais para Prestadores de Serviços e Processos Terceirizados (DID-BR-0006609)” e 
seus anexos e, portanto, se compromete a cumprir todos os regulamentos do Grupo BMW e requisitos 
legais aplicáveis ao escopo dos serviços a executar. 
 

21.6. A Contratada deverá garantir que todos e quaisquer de seus subcontratados sejam obrigados contra-
tualmente a cumprir os termos desta Cláusula 21 (“Proteção Ambiental”). 
 
21.7. Durante a prestação dos serviços e após o término dela, a Contratada deverá informar a BMW a res-
peito de qualquer fato relacionado a Itens Indiretos entregues à BMW que possam importar em infração da 
legislação ambiental aplicável ao mercado em questão. 
 

21.8. A Contratada deverá isentar a BMW de responsabilidade por todas e quaisquer penalidades decor-
rentes do descumprimento da legislação ambiental brasileira e/ou outros requisitos legais aplicáveis ao es-
copo dos serviços e/ou mercadorias fornecidas. 
 
21.9. A Contratada se compromete a indenizar a BMW por quaisquer reclamações, perdas, danos, custas, 
despesas, inclusive honorários advocatícios razoáveis, eventualmente sofridos pela BMW em uma possível 
disputa judicial relacionada a esta Seção 21, sem prejuízo das responsabilidades estabelecidas na Cláusula 

26. 
 
22. Conformidade com a Legislação Trabalhista 
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22.1. A Contratada deve arcar com o custo e pagar todos os encargos trabalhistas que decorrerem da mão-
de-obra utilizada na aquisição dos Itens Indiretos, inclusive os que resultem de reclamações trabalhistas 
que venham a ser propostas em face do Grupo BMW pelos empregados e terceiros da Contratada e de seus 
subcontratados. 
 
22.2. A Contratada se obriga, por si e por seus subcontratados:  

 

i. A observar e a cumprir rigorosamente a legislação trabalhista, social e previdenciária vigente, e a arcar 
com todas e quaisquer despesas, encargos ou obrigações legais, de natureza trabalhista, previdenciária e 
securitárias, decorrentes da prestação dos Serviços, tais como, mas não limitado a salários, seguros de vida, 
indenização por acidente de trabalho ou dispensa, incapacidade, aviso prévio, 13° salário, férias, retenção 
de imposto de renda na fonte e todos os demais encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fundiários 
e securitários; 
 

ii. A atentar pela segurança do trabalho de seus empregados, obrigando-se a fornecer equipamentos de 
proteção individual - "E.P.I.", observando rigorosamente toda a legislação, normas e regras vigentes sobre 
o assunto, inclusive regras internas eventualmente recebidas da BMW;  
 
iii. Se responsabilizar por qualquer acidente de trabalho que possa ocorrer com seus empregados e os em-
pregados de terceiros por ela subcontratados em quaisquer das dependências da BMW, na execução deste 
Contrato; 

 
iv. Se responsabilizar pela conduta de seus funcionários e dos funcionários de terceiros por ela subcontra-
tados, comprometendo-se a respeitar e fazer com que sejam respeitadas as normas de segurança previstas 
na legislação vigente e as regras de segurança eventualmente recebidas da BMW, que a Contratada declara 
ter recebido e conhecer; 

 
v. Por eventuais acidentes e/ou danos que possam ser provocados por seus funcionários e terceiros con-

tratados ou que possam ser sofridos ou causados por eles;  
 

vi. A empregar apenas pessoal qualificado, com pelo menos 18 (dezoito) anos de idade, para a execução 
dos Serviços ora contratados; 

 
vii. A garantir que seus funcionários e eventuais funcionários de terceiros subcontratados usem uniformes 

adequados e crachás de identificação, em conformidade as orientações eventualmente passadas pela 
BMW.  
 
22.3. Todos e quaisquer processos judiciais ou administrativos decorrentes de alguma relação de emprego 
existente entre a Contratada e seus funcionários, bem como decorrentes da relação existente entre a Con-
tratada e seus subcontratados, ficarão sob inteira responsabilidade da Contratada, a qual deverá solicitar a 
imediata exclusão da BMW do polo passivo de qualquer demanda dessa natureza na qual a BMW possa ser 

envolvida.  
 
22.3.1. Não obstante o acima disposto, caso a BMW seja incluída no polo passivo de alguma reclamação 
trabalhista ajuizada por funcionários, subcontratados e/ou prepostos da Contratada e/ou condenada a pagar 
qualquer quantia em decorrência destas demandas, a Contratada compromete-se expressamente a reem-
bolsar tais quantias à BMW imediatamente, bem como em reembolsar todos os custos que a BMW venha 
a incorrer com estas demandas judiciais, especialmente, mas não exclusivamente em relação a honorários 

advocatícios, custas judiciais, deslocamentos, perdas e danos, etc. Tais custos serão reajustados até a data 
do efetivo reembolso. O crédito do Grupo BMW poderá ser compensado com qualquer pagamento que 
alguma entidade do Grupo BMW deva à Contratada. 
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22.4. Nada contido nestes TCG será interpretado de modo a criar uma relação de emprego entre os funci-
onários da Contratada e a BMW. Caberá à Contratada, nos termos de sua política de administração de pes-
soal e de acordo com as disposições legais vigentes, contratar, demitir, classificar, reclassificar, promover, 
transferir, ajustar e, por fim, modificar os termos dos contratos por ela celebrados. 
 
22.5. A Contratada compromete-se a apresentar todos os documentos trabalhistas e/ou previdenciários 
que a BMW possa solicitar para garantir o devido cumprimento de todas as obrigações e responsabilidades 

decorrentes do TCG, sob pena de suspensão dos pagamentos. 
 
22.6. No caso de serviços fornecidos por terceiros, todo o pessoal deve ser contratado pela Contratada de 
acordo com a legislação nacional. 
 
22.7. O Grupo BMW poderá, a seu exclusivo critério, solicitar que a Contratada substitua qualquer funcio-
nário ou subcontratado. A Contratada deverá atender à solicitação da BMW no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas a contar do seu recebimento por escrito. 
 
23. Saúde e segurança no trabalho  

 
23.1. Em relação a quaisquer serviços prestados nos termos destes TCG, aplica-se o seguinte: 
 
23.2. É obrigação da Contratada desenvolver auditorias a fim de avaliar as condições e organizações nas 
instalações e/ou equipamentos a serem usados e comunicar imediatamente à BMW por escrito qualquer 

perigo à saúde ou segurança das pessoas ou danos aos bens identificado nas instalações ou equipamentos 
da BMW. 
 
23.3. A Contratada garante que não utiliza nenhuma máquina, equipamento, substância, equipamento de 
proteção individual que seja de propriedade do Grupo BMW sem prévia aprovação por escrito. 
 

23.4. O Grupo BMW poderá, a seu exclusivo critério, inspecionar equipamentos e/ou máquinas trazidos pela 
Contratada, solicitar comprovantes de regularidade de tais equipamentos e/ou máquinas e, caso julgue ne-
cessário, em caso de perigo a pessoas ou bens, proibir seu uso ou solicitar ajustes. 
 
23.5. A Contratada declara ter recebido, conhecer e cumprir o disposto na norma “Requisitos de Segurança 
para Prestadores de Serviços” (DID-146828) e seus anexos e, portanto, declara cumprir todos os regula-
mentos do Grupo BMW e requisitos legais aplicáveis ao serviço a ser executado, providenciando os regis-

tros obrigatórios no CREA correspondente ao Estado brasileiro onde os serviços estão sendo prestados e 
a emissão das respectivas ARTs. 
 
23.6. Eventuais produtos químicos a serem trazidos para a BMW devem ser aprovados previamente no sis-
tema interno ZEUS, devendo a Contratada verificar com o responsável pelos serviços na BMW os requisitos 
necessários para o cumprimento de tal obrigação. 

 

23.7. Incidentes e acidentes envolvendo danos materiais ou pessoais devem ser comunicados imediata-
mente ao gerente do projeto na Contratada, ao coordenador do Grupo BMW, à área de Segurança do Tra-
balho ou, se fora do horário comercial, à área de segurança patrimonial. A obrigação de comunicação interna 
não exime a Contratada de informar às autoridades competentes sobre acidentes de trabalho ocorridos. 
 
23.8. Os Equipamentos de Proteção Individual necessários para realizar a atividade e o acesso aos locais 
do Grupo BMW deverão ser fornecidos pela Contratada a todo seu pessoal. 
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23.9. Caberá à Contratada informar seus funcionários sobre procedimentos de segurança, treinando-os e 

fazendo-os cumprir as regras vigentes. A Contratada garante que todos os seus funcionários e os de seus 
subcontratados (previamente aprovados pelo Grupo BMW) obedecerão a esta regra. 
 
23.10. A Contratada só deve designar funcionários que tenham habilidades, competências e capacitação 
suficientes para conduzir suas atividades com segurança. 
 
23.11. A Contratada reconhece que a BMW se reserva o direito de advertir por escrito sobre todas e quais-

quer condições ou atos de falta de segurança por parte da Contratada. Infrações aos procedimentos de 
saúde e segurança implicam a interrupção imediata da atividade e/ou retirada do ambiente de trabalho, bem 
como suspensão dos serviços. Nesse caso, a Contratada receberá pagamento proporcional aos serviços 
prestados até o momento da suspensão, sem prejuízo do direito da BMW de cobrar perdas e danos, inclu-
sive lucros cessantes.  
 
24. Responsabilidade social 
  

24.1. A BMW e a Contratada reconhecem sua conformidade com os princípios e direitos estabelecidos pela 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) em sua “Declaração sobre os princípios e direitos fundamen-

tais no trabalho" (Genebra 06/98), pelas Diretrizes do Pacto Global de Iniciativa da ONU (Davos, 01/99) e 
pelos Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos da ONU (2011). Os seguintes princípios 
são de particular importância:  
 
- Preservação dos direitos humanos; 
- Eliminação do trabalho forçado, compulsório e infantil; 
- Liberdade de associação positiva e negativa; 

- Eliminação da discriminação com base em gênero, origem, religião ou credo, filiação a sindicato ou enti-
dade semelhante, deficiência, idade, identidade sexual, nacionalidade, estado civil, filiação política, sta-
tus de veterano ou outras características protegidas pela legislação local;  

- Conformidade com normas de saúde e segurança do trabalho; 
- Proteção contra medidas individuais arbitrárias sobre pessoal; 
- Manutenção da empregabilidade mediante capacitação básica e avançada; 

- Manutenção de condições de trabalho social adequadas; 
- Fornecimento de condições que permitam aos funcionários desfrutar um padrão de vida razoável;  
- Remuneração que permita aos funcionários garantir sua subsistência, inclusive sua participação social e 

cultural (salário digno); 
- Implementação de oportunidades iguais e políticas familiares; 
- A proteção dos direitos indígenas; 
- Proibição do suborno e chantagem;  

- Conformidade com as leis e regulamentos vigentes. 
 
Em vista do exposto, a Contratada deverá adotar medidas adequadas a fim de impedir delitos de corrupção 
dentro de sua empresa. 

 
24.2. Caberá à Contratada providenciar para que todos e quaisquer de seus subcontratados se conduzam 
de acordo com o disposto nesta Cláusula 24 (Responsabilidade Social).  

 
25. Cláusula de compromisso de conformidade (“Compliance”) 

 
25.1. Em virtude de suas obrigações legais e responsabilidade de preservação perante seus funcionários e 
clientes, o “Grupo BMW”, do qual a BMW faz parte, promove regularmente “Due Diligences” de Conformi-
dade juntamente com seus parceiros de negócios, tais como fornecedores de serviços, parceiros e outros 
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terceiros que possam estar relacionados aos negócios com o Grupo BMW, com o objetivo de identificar e 

avaliar potencial de riscos relacionados à conformidade e eventualmente aplicar as medidas cabíveis.  
 
25.2. Tendo em vista as “Due Diligences” de Conformidade conduzidas e atualmente aplicadas pelo Grupo 
BMW, a Contratada se compromete a cumprir suas relações comercias, inclusive o presente Contrato, com 
base nos seguintes termos de conformidade ("Compromisso de Conformidade"):  
 
a) A Contratada deverá agir, em qualquer situação e em todos os momentos, antes, durante e depois do 

prazo de vigência do presente Contrato, de acordo com todas as leis, regulamentos, normas, regras e códi-
gos aplicáveis, bem como empregar constantemente as melhores práticas, especialmente as relacionadas 
à anticorrupção e legislação de comércio exterior;  
 
b) A Contratada deverá cumprir e garantir que as empresas de seu grupo econômico e afiliadas, controla-
doras ou controladas, seus sócios, acionistas, funcionários, subsidiárias, partes contratadas, partes sub-
contratadas, prepostos, parceiros, representantes, substitutos, cumpram com o Compromisso de Confor-

midade ora estabelecido; e 
 
c) A Contratada deverá comunicar imediatamente a BMW sempre que tomar conhecimento de algum des-
cumprimento ou ameaça de descumprimento do Compromisso de Conformidade.  
 
25.3. A fim de garantir o cumprimento deste Compromisso de Conformidade e leis anticorrupção, a Con-
tratada deverá ainda cumprir as seguintes obrigações: 

 
a) Adotar e manter suas próprias regras anticorrupção, desde que não conflitem com as regras estabeleci-
das pela BMW;  
 
b) Implementar e manter procedimentos adequados para prevenir crimes de corrupção. Cada procedimento 
deverá ser adaptado e compatível com o risco de corrupção ao qual a Contratada possa estar exposta, con-
forme a natureza, escala e complexidade de suas atividades;  

 
c) Documentar os procedimentos indicados no item “b” acima e fornecer à BMW imediatamente toda a 
documentação relacionada, sempre que solicitada; e 
 
d) Permitir que a BMW, a qualquer momento, acesse e revise toda e qualquer documentação relacionada a 
este Compromisso de Conformidade, nas instalações da Contratada, mediante agendamento prévio.  

 
25.4. À BMW é assegurada a prerrogativa de se negar a cumprir as obrigações e disposições deste Contato 
se, no decorrer da relação comercial estabelecida com a Contratada, tomar conhecido de que a Contratada 
violou este Compromisso de Conformidade, sem que isso constitua infração contratual por parte da BMW. 
Nessa hipótese, a Contratada renuncia imediatamente a quaisquer direitos a indenizações por perdas e da-
nos, lucros cessantes, responsabilidades ou despesas decorrentes da negativa da BMW em cumprir o pre-
sente Contrato.  

 
25.5. A BMW reserva-se o direito de rescindir por justa causa imediatamente o presente Contato na hipó-
tese de que a Contratada, após ter sido notificada para sanar ou adotar qualquer medida para corrigir a 
violação cometida a qualquer termo deste Compromisso de Conformidade, não corrija nem adote qualquer 
medida dentro de um prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento da notificação.  
 
25.6. Não obstante as cláusulas anteriores, a Contratada será responsável por eventuais perdas e danos de 

qualquer natureza que venham a ser causados à BMW ou qualquer empresa de seu grupo econômico, em 
razão de violação (intencional ou não) cometida pela Contratada em relação ao disposto nesta cláusula. 
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26. Cláusula de responsabilidade 

 

26.1. A Contratada será responsável por eventuais prejuízos, perdas e danos e/ou lucros cessantes causa-
dos à BMW, ou a qualquer empresa integrante de seu grupo econômico, bem como a terceiros relacionados 
ao Contrato, relacionados direta e/ou indiretamente com o inadimplemento parcial e/ou total de quaisquer 
termos e condições do presente Contrato e/ou dos documentos relacionados na Cláusula 2.4. 
 
26.2. A BMW tem o direito de cobrar quaisquer valores devidos nos termos da Cláusula 26.1 pelas vias 
legais, sem prejuízo de outras ações que possa propor por infração a estes TCG e também sem prejuízo de 

qualquer outra multa moratória que a Contratada deva pagar à BMW. Se for necessário recorrer às vias 
legais para que a BMW cobre eventuais prejuízos, perdas e danos e/ou lucros cessantes, a Contratada será 
responsável por arcar com os respectivos honorários advocatícios (contratuais e sucumbenciais). 
 
27. Disposições diversas 

 
27.1. O presente Contrato é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as Partes e seus res-
pectivos herdeiros e sucessores. 
 

27.2. A eventual tolerância de qualquer uma das Partes quanto ao atraso, descumprimento ou falha no cum-
primento de qualquer das disposições do presente Contrato não será interpretada nem entendida como 
novação e/ou renúncia a qualquer direito, não obstando, de qualquer forma, o direito de exigir o cumpri-
mento da obrigação assumida pela parte infratora. 

 
27.3. O presente Contrato e/ou os direitos e obrigações dele originados não podem ser cedidos e/ou trans-
feridos, no todo ou em parte, por nenhuma das Partes sem a prévia e expressa anuência da outra Parte. 

 
27.4. Alterações, aditamentos e notificações de rescisão deverão ser feitos por escrito. Alterações e adita-
mentos aos presentes TCG e aos documentos relacionados na Cláusula 2.4 somente serão considerados 
concluídos e válidos mediante a celebração de respectivo aditivo escrito assinado entre as partes.  
 
27.5. Caso uma disposição ou parte de uma disposição destes TCG ou dos documentos relacionados na 

Cláusula 2.4, seja ou se torne inválida ou ineficaz, tal fato não prejudicará a validade do restante do Contrato 
e documentos. A BMW e a Contratada se comprometem a fazer o máximo de boa-fé para substituir a dis-
posição inválida ou ineficaz por uma disposição válida e eficaz que tenha o mesmo resultado comercial, 
desde que não importe em alteração significativa do conteúdo destes TCG e dos documentos relacionados 
na Cláusula 2.4. 

 
27.6. As Partes são contratantes autônomas e independentes entre si, não constituindo o presente contrato 

qualquer vínculo extracontratual entre elas ou assunção de responsabilidades subsidiária ou solidária, con-
tinuando, cada qual, exclusivamente responsável por todas as suas obrigações trabalhistas, fiscais, previ-
denciárias ou quaisquer outras impostas por lei. 
 

27.7. Para efeitos do Código Civil Brasileiro, cada uma das Partes neste ato confirma e reconhece expres-
samente que: (i) está apta a cumprir as obrigações previstas neste Termo e agirão em relação ao mesmo 
pautadas pela boa fé e lealdade; (ii) não depende economicamente umas das outras;  (iii) não se encontra 

em estado de necessidade ou sob coação para celebrar este Contrato, sendo certo que as manifestações 
de vontade ora expressas não padecem de quaisquer vícios de consentimento; (i) possui conhecimentos 
técnicos e experiência para executar as atividades ora previstas e previstas no Contrato; (ii) as obrigações 
das Partes ora previstas e previstas no Contrato são proporcionais e equilibradas; (iii) nenhum fato ou obri-
gação contido no presente instrumento poderá ser considerado nem constituirá infração às leis nem ao 
objeto e natureza do Contrato; (iv) tem conhecimento de todas as circunstâncias relacionadas e de todas 
as regras que regem o Contrato; (v) obteve aconselhamento adequado dos advogados de sua escolha a 
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respeito de sua obrigação de cumprir as leis aplicáveis e, em particular, os requisitos do Contrato; e (vi) 

todos os termos e disposições do Contrato foram devidamente negociados entre as Partes seguindo os 
princípios da probidade e boa-fé. 
 
28. Lei aplicável e foro de eleição 

 
28.1. A relação jurídica entre as Partes estará sujeita à legislação brasileira.  
 
28.2. Fica eleito o Foro Central da Comarca de São Paulo-SP como o competente para dirimir as dúvidas 

ou litígios oriundos do presente Contrato, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja 
ou venha a se tornar.  
 

Araquari, 16 de setembro de 2021. 
 
 
_________________________________ 
BMW do Brasil Ltda.  

 
 
_________________________________ 
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Computação Científica - FACC 
 
Testemunhas: 
 

                                                                       
Nome: 
CPF: 
 
                                                                       
Nome: 

CPF: 
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PROPOSTA TÉCNICO-COMERCIAL 
 

Consultoria técnica com emissão de parecer técnico 
 

FACC-INT-218/2021 
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Rio de Janeiro, 08 de setembro de 2021. 

 

À BMW do Brasil Ltda – CNPJ: 00.882.430/0011-56. 

Pela presente proposta, a FACC - Fundação de Apoio do Desenvolvimento da Computação Científica 

se propõe a apoiar, em estreita colaboração com o INT, as atividades que constam da Proposta de 

Trabalho anexa, de forma a atender ao seu objetivo geral. 

 

1. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

Consultoria  técnica, com emissão de parecer técnico, para esclarecer dúvidas técnicas levantadas 

pela contratante sobre 3 (três) matrizes líquidas distintas. 

 

2. VALOR DA PROPOSTA 

Para a realização dos serviços solicitados, dentro do escopo estipulado e abrangendo as etapas 

propostas, é de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais). 

2.1.  Em caso de necessidade de realização de serviços adicionais,  a contratante  deverá fazer nova 

solicitação e a contratada realizará um orçamento complementar. 

 

3. FORMA DE PAGAMENTO 

O pagamento deverá ser efetuado em duas parcelas conforme indicado a seguir: 

 
1ª parcela: valor inicial antecipado equivalente a 30% (trinta por cento) do valor total do serviço, 

totalizando R$5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta reais), referentes à execução das Etapas 1 

e 2 previstas no cronograma de atividades (Item 7). A contratada autoriza previamente que a 

coordenação do Projeto solicite o faturamento da 1ª parcela assim que a Proposta Técnica for 

assinada eletronicamente por ambas as partes envolvidas. O prazo estabelecido no Item 7 passará 

a ser contado apenas após a comprovação do pagamento desta parcela. 
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2ª parcela: valor final antecipado equivalente aos 70% (setenta por cento) restantes, totalizando R$ 

12.250,00 (doze mil duzentos e cinquenta reais), referentes à execução da Etapa 3 do cronograma 

de atividades (Item 7). A coordenação do Projeto informará por e-mail a conclusão das atividades 

e, após retorno da contratada, solicitará o faturamento da 2ª parcela. Apenas após a comprovação 

do pagamento desta parcela, a contratada entregará o parecer técnico conforme estabelecido no 

item 8.1. 

 
O pagamento das parcelas deverá ser efetuado em até 15 dias a contar da data de emissão da Nota 

Fiscal de Serviços emitida pela FACC, após a autorização do cliente, mediante depósito bancário em 

nome da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Computação Científica - FACC, na conta 

corrente nº 31.838-8 da agência 2234-9, do Banco do Brasil. 

 
3.1.  O atraso injustificado da Contratante no pagamento da nota fiscal acarretará a incidência da 

multa de 2% e juros de 1% ao mês, calculados sobre o valor original do débito. 

 
3.2.  O atraso injustificado da Contratante no pagamento de notas fiscais concede à Contratada o 

direito à suspensão dos serviços em execução e retenção de relatórios até a quitação das notas 

fiscais em atraso. 

 
3.3.  O atraso da Contratada no atendimento de qualquer obrigação contratual ou legal autoriza a 

Contratante a reter o pagamento das notas fiscais já emitidas até que a situação seja regularizada 

pela Contratada, quando o pagamento das referidas notas fiscais será efetuado sem nenhum 

acréscimo ou penalidade. 

 

4. VALIDADE DA PROPOSTA 

A proposta é válida por 60 dias.  

 

5. ACEITE DA PROPOSTA 

A execução dos serviços terá seu início após o aceite formal desta proposta pela empresa BMW do 

Brasil Ltda. 
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E, por estarem de acordo com as condições apresentadas, as partes assinam eletronicamente a 

presente proposta. 

 

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Computação Científica - FACC 

Francisco Roberto Leonardo 

Diretor Geral 

 

Flávio Barbosa Toledo 

Diretor Administrativo Financeiro 

 

BMW do Brasil Ltda. 
 

Representante legal designado pela empresa 

Cargo/Função 

Testemunhas: 

Camila Calicchio Lopes 

Coordenador do projeto LATAB3- Instituto Nacional de Tecnologia – INT 

 

Testemunha designada pela empresa 

Cargo/Função  
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Rio de Janeiro, 08 de Setembro de 2021. 

À  

FACC – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Computação Científica 

 

A/c: Gerência de Projetos 

 

 

Ref.: Proposta de Trabalho  

 

A contratação e os consequentes pagamentos relacionados aos serviços prestados pelo INT - Instituto 

Nacional de Tecnologia deverão ser realizados mediante a contratação da FACC, Fundação de Apoio ao 

INT, nos termos do credenciamento junto ao MEC/MCTI, conforme Portaria Conjunta nº 8, de 26/03/2021, 

não havendo, contudo, nenhum envolvimento técnico com a Contratante por parte da Fundação, que não 

sejam diretamente conduzidos pelo INT. 

O contrato deverá ser firmado entre a BMW DO BRASIL LTDA (Contratante) e a FUNDAÇÃO DE APOIO 

AO DESENVOLVIMENTO DA COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA – FACC (Contratada). 

 

1. ESCOPO  

Prestar consultoria técnica, com emissão de parecer técnico, para esclarecer dúvidas técnicas 

levantadas pela contratante sobre três matrizes líquidas distintas. 

 

2. OBJETIVO GERAL 

O serviço tem como objetivo a emissão de parecer técnico sobre o uso geral, as características 

físico-químicas e aplicações das matrizes líquidas: óleo mineral, gasolina e etanol combustível. O parecer 

será elaborado exclusivamente com base em levantamento bibliográfico utilizando Normas de 

reconhecimento Nacional (ABNT) e Internacional (ASTM, DIN EN, ISO), Resoluções do Órgão 

Regulamentador Brasileiro (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP), consulta 

a artigos científicos disponíveis em periódicos indexados e conhecimentos específicos nas áreas de 

combustíveis, química e engenharia química. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Apresentar características físico-químicas e aplicações para diferenciação das seguintes 

matrizes líquidas: 

1. Gasolina 

2. Etanol 

3. Óleo Mineral  
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 Classificar as seguintes matrizes líquidas, distinguindo-as entre óleo mineral e/ou 

combustível: 

1. Gasolina 

2. Etanol 

3. Óleo Mineral 

 Definir aplicações para as seguintes matrizes líquidas:  

1. Gasolina 

2. Etanol 

3. Óleo Mineral  

 Responder aos questionamentos abaixo: 

1. A gasolina é um óleo mineral?  

2. O etanol é um óleo mineral?  

3. A mistura de gasolina e etanol é um óleo mineral? 

4. Os combustíveis – gasolina e etanol – podem ser utilizados para lubrificação dos motores? 

5. Os combustíveis – gasolina e etanol – têm as mesmas características do óleo mineral? 

6. O óleo mineral pode substituir a gasolina ou etanol mantendo a mesma função em motores 

por centelha ou compressão?  

 

4. JUSTIFICATIVA 

O serviço é necessário para diferenciar as matrizes líquidas em questão, a partir de pesquisa 

bibliográfica em normas e bases científicas consolidadas, além dos conhecimentos específicos na área de 

combustíveis, química e engenharia química, de modo a dirimir dúvidas técnicas do cliente acerca das 

características de uso geral, físico-químicas e aplicações das matrizes líquidas óleo mineral gasolina e 

etanol combustível. 

 

5. METODOLOGIA 

A metodologia é composta de três etapas, concebidas e orientadas por especialistas do INT: 

análise crítica dos objetivos específicos, levantamento bibliográfico, consolidação de informações e 

elaboração do parecer técnico.  

A coordenação das atividades gerais será realizada pela Chefia do LATAB, Simone Carvalho 

Chiapetta e Camila Calicchio Lopes, com o apoio dos químicos, engenheiros e técnicos do Laboratório 

de Tabaco e Derivados do Instituto Nacional de Tecnologia do Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovações. 

  

6. ETAPAS DO PROJETO 

 

Etapa 1: Análise crítica dos objetivos específicos; 

Etapa 2: Levantamento bibliográfico; 
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Etapa 3: Consolidação de informações e elaboração do parecer técnico. 

7. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

ETAPAS \ PRAZO 
DIAS ÚTEIS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Etapa 1 

Análise crítica dos objetivos 

específicos 
x x x x x           

Etapa 2 

Levantamento bibliográfico x x x x x x x x x       

Etapa 3 

Levantamento bibliográfico          x x x x x  

Consolidação de 

informações 
         x x x x x  

Elaboração do parecer 

técnico 
         x x x x x  

Revisão técnica             x x  

Entrega do serviço*               x 

*Condicionada ao cumprimento do estabelecido no item 10. 

 

8. PRAZO ESTIMADO PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO 

 

O projeto terá início na data de aceite, através da assinatura eletrônica da proposta técnica 

comercial por representante legal da contratante ou emissão do pedido formal em documentação específica 

da contratante. A execução das atividades técnicas (Item 7) iniciará apenas após a comprovação do 

pagamento da 1ª parcela conforme estabelecido no Item 10. 

 

NOTA: Em virtude das restrições impostas pela pandemia de COVID-19 e as medidas de isolamento 

social, os prazos podem sofrer alterações. No momento, o INT encontra-se em regime integral de 

teletrabalho. 

 

8.1 O produto final do presente projeto será enviado à contratante através de um parecer técnico 

assinado eletronicamente pela Chefia do Laboratório; 
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8.1.1 Poderão ser emitidos relatórios físicos, a serem enviados pelos correios, apenas em caso de 

solicitação antecipada expressa por parte da contratante. 

9. VALOR DA PROPOSTA 

Para a realização dos serviços solicitados, dentro do escopo acima resumido e abrangendo as 

etapas propostas, apresentamos a seguir o valor total da Proposta: 

 

Valor total: R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais). 

 

9.1 Em caso da necessidade de realização de serviços adicionais, a contratante deverá fazer nova 

solicitação e a contratada realizará um orçamento complementar.  

 

10. FORMA DE PAGAMENTO  

 

O pagamento deverá ser efetuado em duas parcelas conforme indicado a seguir: 

 

1ª parcela: valor inicial antecipado equivalente a 30% do valor total do serviço, totalizando R$ 

5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta reais), referentes à execução das Etapas 1 e 2 previstas no 

cronograma de atividades (Item 7).  A contratada autoriza previamente que a coordenação do Projeto 

solicite o faturamento da 1ª parcela assim que a Proposta Técnica for assinada eletronicamente por ambas 

as partes envolvidas.  

O prazo estabelecido no Item 7 passará a ser contado apenas após a comprovação do 

pagamento desta parcela. 

 

2ª parcela: valor final antecipado equivalente aos 70% restantes, totalizando R$ 12.250,00 (doze 

mil duzentos e cinquenta reais), referentes à execução da Etapa 3 do cronograma de atividades (Item 7). 

A coordenação do Projeto informará por e-mail a conclusão das atividades e, após retorno da contratada, 

solicitará o faturamento da 2ª parcela. Apenas após a comprovação do pagamento desta parcela, a 

contratada entregará o parecer técnico conforme estabelecido em 8.1.   

 

As Notas Fiscais referentes às parcelas deverão ser pagas em até 15 dias a contar da data de 

emissão da Nota Fiscal de Serviços, emitida pela FACC, à: 

FACC – FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA 

Avenida Getúlio Vargas, 333 - Quitandinha – Petrópolis - RJ 

CEP: 25.651-075  

CNPJ: 06.220.430/0001-03 – I.E.: ISENTO 

 

10.1 O atraso injustificado da Contratante no pagamento da nota fiscal acarretará a incidência da 

multa de 2% e juros de 1% ao mês, calculados sobre o valor original do débito.  
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10.2 O atraso injustificado da Contratante no pagamento de notas fiscais concede à Contratada o 

direito à suspensão dos serviços em execução e retenção de relatórios até a quitação das notas 

fiscais em atraso. 

 

10.3 O atraso da Contratada no atendimento de qualquer obrigação contratual ou legal autoriza a 

Contratante a reter o pagamento das notas fiscais já emitidas até que a situação seja regularizada 

pela Contratada, quando o pagamento das referidas notas fiscais será efetuado sem nenhum 

acréscimo ou penalidade.  

 

11. VALIDADE DA PROPOSTA 

60 dias. 

 

12. DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA 

 

RAZÃO SOCIAL: BMW DO BRASIL LTDA 

ENDEREÇO FILIAL: Rodovia BR 101, Km 67, S/N, Corveta, CEP 89245-000, Cidade de Araquari - Estado 

de Santa Catarina. 

CNPJ FILIAL: 00.882.430/0011-56 

INSC. ESTADUAL: 257315551 

Contato financeiro (a quem a Nota Fiscal deverá ser encaminhada) – Isabella Duarte / 

isabella.duarte@bmw.com.br e financeiro@bmw.com.br  

Contato técnico (a quem o relatório deverá ser encaminhado) - Danilo Basaglia / 

danilo.basaglia@bmw.com.br  

 

13. RESPONSABILIDADES 

 

Apresentado por: 

Coordenadora do projeto LATAB3 – Camila Calicchio Lopes 

 

Validado por: 

Chefe da DIQIM do Instituto Nacional de Tecnologia – Vivianne Galvão Martins 
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Autorizado por: 

Coordenadora Substituta da COTEQ do Instituto Nacional de Tecnologia – Marcia Gomes de Oliveira 

 

De acordo FACC: 

 

Diretor Geral  

Francisco Roberto Leonardo 

 

Diretor Administrativo Financeiro  

Flávio Barbosa Toledo  
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09 set 2021, 15:02:54 Operador com email assinaturafacc@int.gov.br na Conta 0d2fec55-6c6d-46ac-93e0-

3e2ba7b6a490 adicionou à Lista de Assinatura:

camila.lopes@int.gov.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação

do signatário: nome completo Camila Calicchio Lopes.

09 set 2021, 15:02:54 Operador com email assinaturafacc@int.gov.br na Conta 0d2fec55-6c6d-46ac-93e0-

3e2ba7b6a490 adicionou à Lista de Assinatura:

marcia.oliveira@int.gov.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação

do signatário: nome completo Marcia Gomes de Oliveira.

09 set 2021, 15:02:54 Operador com email assinaturafacc@int.gov.br na Conta 0d2fec55-6c6d-46ac-93e0-

3e2ba7b6a490 adicionou à Lista de Assinatura:

dirgeral@facc10.org.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação

do signatário: nome completo Francisco Roberto Leonardo .

09 set 2021, 15:02:54 Operador com email assinaturafacc@int.gov.br na Conta 0d2fec55-6c6d-46ac-93e0-

3e2ba7b6a490 adicionou à Lista de Assinatura:

flavio@facc10.org.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via token);

Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do

signatário: nome completo Flávio Barbosa Toledo.

09 set 2021, 15:02:54 Operador com email assinaturafacc@int.gov.br na Conta 0d2fec55-6c6d-46ac-93e0-

3e2ba7b6a490 adicionou à Lista de Assinatura:

vivianne.galvao@int.gov.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação

do signatário: nome completo Vivianne Galvão Martins.

09 set 2021, 15:04:12 Flávio Barbosa Toledo assinou como parte. Pontos de autenticação: email flavio@facc10.org.br

(via token). CPF informado: 350.604.504-06. IP: 189.122.168.222. Componente de assinatura

versão 1.138.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

09 set 2021, 15:44:05 Vivianne Galvão Martins assinou como parte. Pontos de autenticação: email

vivianne.galvao@int.gov.br (via token). CPF informado: 055.068.017-93. IP: 201.17.99.244.

Componente de assinatura versão 1.138.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

09 set 2021, 16:00:56 Camila Calicchio Lopes assinou como parte. Pontos de autenticação: email

camila.lopes@int.gov.br (via token). CPF informado: 098.988.877-02. IP: 189.92.223.101.

Componente de assinatura versão 1.138.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

09 set 2021, 18:22:56 Francisco Roberto Leonardo  assinou como parte. Pontos de autenticação: email

dirgeral@facc10.org.br (via token). CPF informado: 386.665.457-04. IP: 177.82.128.189.

Componente de assinatura versão 1.138.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

10 set 2021, 10:45:45 Marcia Gomes de Oliveira assinou como parte. Pontos de autenticação: email

marcia.oliveira@int.gov.br (via token). CPF informado: 037.547.487-00. IP: 179.218.215.144.

Componente de assinatura versão 1.138.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

10 set 2021, 11:06:06 Operador com email assinaturafacc@int.gov.br na Conta 0d2fec55-6c6d-46ac-93e0-

3e2ba7b6a490 finalizou o processo de assinatura. Processo de assinatura concluído para o

documento número 50cf747a-44e9-470b-a264-7671ba6d00a2.
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