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D
O EQUIVALE
E A ACEITAÇ
ÇÃO
A. DESEMPENH
Os termos e condições aqui deffinidos tornam
m-se no contrrato exclusivo
o e vinculativo
o entre o
Contrratante ("Vend
dedor") e a MSH
M
("Compra
ador"), no que
e se refere à compra dos p
produtos/servviços
descrritos no Contrato, quando estes
e
termos e condições ssão aceites, p
por confirmaçção escrita e//ou
pelo início do dese
empenho por qualquer uma
a das partes.
G
B. GARANTIA
O Con
ntratante declara e garante
e à MSH que:

1. se
e encontra de
evidamente organizado, co
om existência
a válida e gozza de boa reputação na
ju
urisdição da sua incorporaç
ção/organizaç
ção/formação
o;
2.

está
e
devidame
ente qualificado para exerc
cer atividade e goza de bo
oa reputação em todas as
ju
urisdições em que tal qualifficação é requerida para fiins deste Con
ntrato, salvo n
nos casos em
m que
nã
ão seja de es
sperar que a incapacidade de possuir ta
al qualificação
o, no conjunto
o, afecte a su
ua
ca
apacidade de
e cumprir as suas
s
obrigaçõ
ões ao abrigo deste Contra
ato;
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3. po
ossui plenos direitos, pode
eres e autorid
dade para cele
ebrar este Co
ontrato, para conceder os
direitos e licenças concedid
dos ao abrigo deste Contra
ato e para cum
mprir as suass obrigações a
ao
ab
brigo do mesmo;
4. a execução de
este Contrato pelo seu reprresentante, ccuja assinaturra é apresenta
ada no final d
deste
do
ocumento, foi devidamente
e autorizada por todos os actos corpora
ativos necesssários do
Contratante;
C
5. a execução, en
ntrega e dese
empenho deste Contrato p
pelo Contratan
nte não irá inffringir, entrar em
co
onflito, nem exigir
e
consenttimento ao ab
brigo deste do
ocumento, nem resultar de
e qualquer
in
nfracção ou in
ncumprimento
o ao abrigo de
e:
a) qualqu
uer um dos do
ocumentos orrganizacionais do Contrata
ante; ou
b) qualqu
uer legislação
o aplicável;
6. qu
uando executtado e entreg
gue pela MSH
H e pelo Contrratante, este Contrato irá cconstituir uma
a
ob
brigação lega
al, válida e vin
nculativa do Contratante,
C
a
aplicável conttra o Contrata
ante em
co
onformidade com os seus termos;
7. es
stá em conforrmidade com toda a legisla
ação aplicáve
el a este Conttrato;
8. de
everá prestarr os serviços, utilizando pe
essoal com ass competência
as, experiênccia e qualificações
ne
ecessárias e de uma forma profissionall e zelosa, em
m conformidad
de com as no
ormas geralm
mente
re
econhecidas pela
p
indústria
a para serviço
os semelhante
es, devendo m
mobilizar os rrecursos
ad
dequados para cumprir as
s suas obrigaç
ções ao abrig
go deste Conttrato;
9. o trabalho não infringirá, ne
em se apropria
ará indevidam
mente de qua
aisquer direito
os de autor,
pa
atentes, segredos comerciais, marcas comerciais
c
ou
u outros direittos proprietárrios detidos po
or
qu
ualquer terceiro, e;
10. to
odos os itens entregues ao
o abrigo deste
e documento serão comerccializáveis e a
adequados à
uttilização para
a o fim especíífico descrito neste
n
Contratto.
C. ATRASOS
A
O Con
ntratante deverá notificar prontamente
p
a MSH, por e
escrito, de qua
alquer factor, ocorrência,
condição ou acontecimento que
e possa afecta
ar negativame
ente, ou atrassar a conclussão devida e
atemp
pada do traba
alho e/ou a ca
apacidade do contratante e
em cumprir ass suas obriga
ações aqui
espec
cificadas. O Contratante
C
re
econhece que
e o tempo é fu
undamental n
no que respeitta ao trabalho
o. O
Contrratante deverá
á ser respons
sável, por defeito, por qual quer falha ma
aterial de dessempenho em
m
conformidade com
m os termos de
este Contrato
o, salvo se tal falha de desempenho for causada porr uma
ocorrê
ência que esttá fora do con
ntrolo razoáve
el do Contrata
ante e que nã
ão resulte da ffalha ou
neglig
gência do mes
smo, incluindo actos de fo
orça maior ou de inimigo pú
úblico, actos do Governo, quer
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na sua capacidade
e soberana, quer contratua
al, incêndios, inundações, epidemias, re
estrições de
quare
entena, greves
s, embargos de carga e co
ondições metteorológicas invulgarmente
e graves.
D. IN
NSPECÇÃO E ACEITAÇÃ
ÃO
O Con
ntratante deve apenas aprresentar para aceitação oss itens que esstejam em con
nformidade com
os req
quisitos deste
e Contrato. Fic
ca entendido que a aceita ção de bens//produtos fina
ais decorrerá, quer
aquan
ndo da assina
atura da nota de recepção de produtos por um funcio
onário autorizzado pela MS
SH,
quer aquando
a
da confirmação
c
detalhada,
d
por escrito e en
nviada por e-m
mail por um fu
uncionário
autoriizado pela MS
SH. A MSH re
eserva o direito de inspecccionar ou testtar quaisquer fornecimento
os ou
serviç
ços que tenha
am sido apres
sentados para
a aceitação. A MSH poderrá requerer a reparação ou
u
substituição de fornecimentos não
n conformes, ou a nova prestação de
e serviços não
o conformes ssem
qualquer aumento no preço indicado no Con
ntrato. Se a re
eparação/substituição ou a nova prestação
de serviços não co
orrigir os defeitos, ou tal nã
ão for possíve
el, a MSH pod
derá solicitar um desconto
o
equita
ativo no preço
o, ou a devida
a consideraçã
ão para a ace
eitação de forn
necimentos o
ou serviços nã
ão
conformes.

SCO DE PERD
DA
E. TÍTULO E RIS
O Títu
ulo e Risco de
e Perda ou da
anos aos Bem
m(ns)/Produto
o(s) fornecido
os ao abrigo d
deste Contrato
deverrão ser da res
sponsabilidade do Contrata
ante, até a M SH ou um se
eu encarregad
do, consignatá
ário
ou ag
gente receber a entrega e aceitar
a
o(s) Produto(s)
P
no local de destino especifica
ado no Contra
ato. O
Contrratante deve ser
s responsáv
vel para com a MSH pela p
perda, dano o
ou estrago inttegral do
Bem(ns)/Produto(s
s) que ocorra enquanto esttes estiverem
m sob os cuida
ados, posse o
ou controlo do
o
Contrratante, ou se
e resultarem das
d acções ou
u inércia do m
mesmo. A MS
SH deverá envviar ao
Contrratante uma re
eclamação, por
p escrito porr perda, dano
o ou estrago d
de quaisquer
Bem(ns)/Produto(s
s) no prazo de
e 30 dias apó
ós a entrega n
no local de de
estino especifficado no Con
ntrato.
O Títu
ulo e Risco de
e Perda ou da
ano apenas deverá
d
passarr para a MSH
H aquando da
a aceitação fin
nal
pela mesma
m
do(s) Bem(ns)/Produto(s), indep
pendentemen
nte da data e local em que
e a MSH tome
e
posse
e física dos mesmos.
m
F. CONFIDENCIA
C
ALIDADE E DIVULGAÇÃ
D
ÃO DE INFOR
RMAÇÃO
Period
dicamente, du
urante o Term
mo, qualquer uma das Part
rtes ("Parte Divulgadora") p
poderá divulg
gar ou
disponibilizar à outtra Parte ("Pa
arte Receptora
a") informaçõ
ões sobre a su
ua empresa, propriedade
intelectual confiden
ncial, segredo
os comerciais
s, informação confidencial de terceiros e outros dado
os
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confid
denciais ou prroprietários, quer
q
oralmentte, quer por e
escrito, por via
a electrónica ou por qualqu
uer
outra via ou meio e seja, ou não
o, assinalado, designado o
ou de qualque
er outra forma
a identificado
como "confidencial" (colectivam
mente, "Inform
mação Confide
encial"). A Infformação Con
nfidencial não
o
deve incluir informação que no momento da divulgação:

1. es
stá ou se torn
na, de forma geral,
g
disponíível para o pú
úblico e conhe
ecida pelo me
esmo, por outtro
meio
m
que não como resultado, directa ou
u indirectame
ente, de qualq
quer infracção
o desta cláusu
ula
pe
ela Parte Rec
ceptora ou po
or qualquer um
m dos seus R
Representante
es;
2. es
stá ou se torn
na disponível para a Parte Receptora em
m termos não
o confidenciais por parte d
de
um
ma fonte terc
ceira, contanto
o que tal terce
eiro não estejja, ou estivessse proibido d
de divulgar tall
In
nformação Co
onfidencial;
3. fo
osse conhecid
da por, ou esttivesse na posse da Parte Receptora ou seus Repre
esentantes, antes
de
e ser divulgad
da por e em nome
n
da Partte Divulgadora
a;
4. fo
oi ou seja des
senvolvida, de
e forma indep
pendente, pela
a Parte Rece
eptora sem qu
ualquer referê
ência
a, ou utilização
o de, no seu todo
t
ou em pa
arte, qualque
er Informação Confidencial da Parte
Divulgadora;
D
ou
o
5. se
eja obrigatório
o divulgar, em
m conformidade com a leg islação ou re gulamentos ffederais, estatais
ou
u locais aplicá
áveis, bem co
omo qualquerr norma válida
a emitida porr um tribunal o
ou agência
go
overnamental de jurisdição
o competente
e.

A Parrte Receptora
a:

1. de
eve proteger e salvaguard
dar a confiden
ncialidade da Informação C
Confidencial d
da Parte
Divulgadora
D
co
om, pelo men
nos, o mesmo
o nível de zelo
o com que a P
Parte Recepto
ora protegessse a
su
ua própria Infformação Con
nfidencial, ma
as nunca com
m menos do que um nível d
de zelo
co
omercialmentte razoável;
2. nã
ão deve utiliz
zar a Informaç
ção Confidenc
cial da Parte Divulgadora, nem permitirr que a mesm
ma
se
eja acedida ou
o utilizada pa
ara qualquer outro
o
fim que não o de exe
ercer os seuss direitos ou
cu
umprir as sua
as obrigações
s ao abrigo de
este Contrato ; e
3. nã
ão deve divullgar tal Inform
mação Confide
encial a nenh
huma pessoa ou entidade, excepto aos
Representante
R
es da Parte Receptora
R
que
e necessitam de conhecer a Informação
o Confidencia
al
pa
ara auxiliar a Parte Receptora, actuar em
e seu nome , exercer os sseus direitos ou cumprir ass
su
uas obrigaçõe
es ao abrigo do
d Contrato. A Parte Rece
eptora deverá
á ser responsá
ável por qualq
quer
in
nfracção desta
a cláusula que seja causad
da por qualqu
uer um dos se
eus Represen
ntantes. A
qu
ualquer momento, durante
e ou após a viigência deste
e Contrato, a p
pedido, por e
escrito, da Parrte
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Divulgadora,
D
a Parte Recep
ptora e seus Representant
R
tes devem de
evolver pronta
amente à Partte
Divulgadora
D
to
odas as cópias, quer esteja
am por escrito
o, sob a forma
a electrónica,, ou por qualq
quer
ou
utra via ou meio, da Inform
mação Confidencial da Parrte Divulgadora, ou destruiir todas essass
có
ópias e certificar, por escriito, à Parte Divulgadora qu
ue tal Informa
ação Confiden
ncial foi destruída.
A Parte Divulgadora poderá
á solicitar uma
a compensaçção equitativa
a (incluindo um
ma injunção)
co
ontra a Parte Receptora e seus Repres
sentantes para
a prevenir a infracção ou a
ameaça de
in
nfracção desta
a cláusula e para
p
garantir o respectivo ccumprimento
o, para além d
de todos os ou
utros
re
ecursos legalm
mente dispon
níveis.
G. PRODUTO DO
O TRABALHO
O/PROPRIED
DADE INTELE
ECTUAL
"Produto do Trabalho" deverá designar
d
todos
s os produtoss finais e outro
os dados, info
ormações,
desen
nhos, conhecimentos, softw
ware, invençõ
ões e outro m
material e prop
priedade intellectual, em
quaisquer suportes
s ou formas actualmente
a
conhecidos,
c
o
ou desenvolvid
dos ou prepa
arados
posteriormente no decurso de, ou
o resultantes da execuçã
ão deste Conttrato e de qua
aisquer altera
ações
ao me
esmo. Ao ace
eitar este Con
ntrato, o Contrratante recon
nhece que:

1. A MSH, ou qua
alquer parte que
q possa ser designada p
pela MSH, de
everá deter to
oda a titularida
ade e
to
odos os direito
os em qualqu
uer Produto do
o Trabalho fo
ornecido ao ab
brigo deste C
Contrato.
2. O Produto do Trabalho
T
deverá ser propriedade única e exclusiva, isenta de dire
eitos, da MSH
H, ou
de
e qualquer pa
arte designad
da pela MSH, devendo ser considerado como um "tra
abalho sob
co
ontrato" no de
ecurso da exe
ecução ao ab
brigo deste do
ocumento. Isto
o deverá inclu
uir a propried
dade
in
ntelectual não
o inicialmente desenvolvida
a no decurso de, ou resulta
ante da execução deste
Contrato,
C
mas que esteja in
ncorporada em
m qualquer prroduto final fo
ornecido pelo Contratante à
MSH
M
ao abrigo
o do presente
e documento.
3. Se a titularidad
de de qualque
er Produto do
o Trabalho nã
ão puder, por força da lei, p
pertencer à M
MSH,
to
oda a titularida
ade, direitos e participação
o do mesmo ssão pelo pressente, e irrevo
ogavelmente,,
ce
edidos ao Contratante pela
a MSH, ou po
or qualquer pa
arte por esta designada.
4. O Contratante concorda em
m tomar todas
s as medidas que sejam ra
azoavelmente
e necessárias pela
MSH
M
para implementar as provisões
p
des
ste Produto d o Trabalho/re
equisito de prropriedade
in
ntelectual, incluindo, sem liimitação, a ex
xecução de ccessões, regisstos de direito
os de autor e
ca
andidaturas a patentes.

O Con
ntratante declara ainda e garante
g
que:
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5. o Produto do Trabalho
T
entre
egue à MSH não infringe o
os direitos de
e qualquer tercceiro
6. o Contratante é o único proprietário do Produto
P
do Trrabalho, com plenos poderres e autorida
ade
pa
ara celebrar este
e
Contrato
o
7. o Produto do Trabalho
T
não foi previamen
nte publicado
o em qualquerr local e que n
não foram
co
oncedidos qu
uaisquer direittos relativame
ente ao mesm
mo
8. o Produto do Trabalho
T
não infringe, no seu
s todo ou em
m parte, quaiisquer direitoss de autor ou outro
co
ontrato, não contém
c
qualquer teor acus
satório ou difa
amador, nem infringe o dire
eito de
prrivacidade de
e qualquer pessoa.
H. RELAÇÃO
R
Fica entendido
e
e acordado
a
que o Contratante está a forne
ecer os bens e/ou serviçoss ao abrigo de
este
Contrrato na qualidade de entida
ade independ
dente, sendo q
que nada con
ntido neste Co
ontrato irá criar
qualquer associaçã
ão, parceria, co-empreend
dimento ou re
elação empreg
gador-empreg
gado ou agen
ntemandante. A relação estabeleciida por este Contrato
C
deve
erá ser unicam
mente entre a MSH e o
Contrratante; sendo
o que cabe ao
o Contratante
e toda a respo
onsabilidade pelas acçõess ou inércia de
e
quaisquer sub-contratantes ou agentes.
a
Nen
nhuma das Pa
artes tem qua
alquer direito ou autoridade
e,
expre
essos ou implíícitos, de assumir ou criar quaisquer ob
brigações em vez de, ou em nome da o
outra
Parte, nem de vinc
cular a outra Parte
P
a qualquer contrato, acordo ou en
ntendimento ccom qualquerr
terceiro.
I.

S E CESSION
NÁRIOS
SUCESSORES

Este Contrato
C
é vin
nculativo e reverte em ben
nefício das Pa
artes do mesm
mo e seus resspectivos
suces
ssores e cess
sionários perm
mitidos.

N
DE TER
RCEIROS BE
ENEFICIÁRIO
OS
J. NADA

Este Contrato
C
apen
nas beneficia
a as Partes do
o mesmo e se
eus respectivo
os sucessore
es e cessionárrios
permiitidos e nada neste Contra
ato, expressa ou implicitam
mente, confere
e a qualquer o
outra Pessoa
a
qualquer direito, be
enefício ou co
ompensação legais ou equ
uitativos, qualquer que seja a sua naturreza,
ao ab
brigo ou por motivos
m
deste Contrato.
K. SUB-CONTRA
ATANTES
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Antes
s do início de qualquer trab
balho por qua
alquer Sub-co
ontratante, o C
Contratante deverá celebra
ar um
contra
ato por escrito
o com tal Sub
b-contratante que vincule e
este aos term
mos que sejam
m, pelo menoss, tão
protec
ctores dos dirreitos e da infformação da MSH
M
ao abrig
go deste Contrato. A contrratação de um
m
Sub-c
contratante pe
elo Contratante não isenta
a este das sua
as obrigaçõess ao abrigo de
este Contrato
o. O
Contrratante continuará a ser tottalmente resp
ponsável pelo
o desempenho
o de cada Su
ub-contratante
ee
seus funcionários,
f
bem como pe
elo seu cump
primento de to
odos os termo
os e condiçõe
es deste Conttrato,
como se fossem os
s próprios fun
ncionários do Contratante. Nada contido
o neste Contrrato cria qualquer
relaçã
ão contratual entre a MSH e qualquer Sub-contratan
S
nte.
L. CESSÃO
C
DE DIREITOS
D
Nenhuma Parte po
ode ceder os seus direitos ou responsa bilidades ao a
abrigo deste Contrato sem
mo
conse
entimento pré
évio, por escrito, da outra parte.
p
M. TERMOS DE PAGAMENTO
P
O
Os termos de paga
amento para este
e
Contrato
o são conform
me especificad
do. Os pagam
mentos líquido
os a
30 dia
as devem serr efectuados no
n prazo de 30
3 dias após a recepção; a inspecção e aceitação de
e
todos os itens entrregues aguard
dam a recepç
ção pela MSH
H de uma facttura final do C
Contratante,
juntam
mente com a confirmação de aceitação por um indivvíduo devidam
mente autoriza
ado (consulta
ar
"Inspe
ecção e Aceittação" acima)). No caso do
o Pagamento Contra Entrega, o pagame
ento deve serr
efectu
uado aquando
o da recepção
o; a inspecçã
ão e aceitação
o de todos oss itens entregu
ues aguardam
ma
recep
pção pela MSH
H de uma fac
ctura final do Contratante,
C
jjuntamente ccom a confirm
mação de aceitação
por um
m indivíduo devidamente autorizado
a
(co
onsultar "Insp
pecção e Ace
eitação" acima
a). No caso do
Pré-pagamento Pa
arcial, uma pa
arte do custo total deve se r paga antes da entrega/conclusão,
conforme acordado
o com a MSH
H. Para efectu
uar qualquer p
pagamento, a MSH deve p
possuir o
formu
ulário actual W9,
W W8 do be
eneficiário, ou quaisquer ou
utro(s) formullário(s) fiscal((is), conforme
e
reque
erido pela legislação local, bem como to
oda a informa
ação bancária
a necessária p
para efectuar o
pagam
mento. A MSH
H efectuará to
odos os paga
amentos por vvia electrónica
a, utilizando a
as informaçõe
es
bancá
árias registadas no arquivo
o da MSH. Os
s pagamentoss serão efectu
uados na moeda do Contrrato e
não podem
p
ser div
vididos por várias contas. O Contratante
e reconhece q
que se a contta bancária
indica
ada à MSH nã
ão aceitar o pagamento
p
na
a moeda do C
Contrato, cabe
erá à MSH a autoridade ún
nica
para determinar
d
a que taxa a co
onversão de moeda
m
necesssária é efectu
uada... Aquan
ndo da recepçção
de pa
agamentos ac
celerados do Governo,
G
a MSH
M
deverá e
efectuar pagam
mentos acele
erados a quaissquer
Contrratantes elegííveis como pe
equenas empresas, na me
edida do possível.
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N. IN
NDEMNIZAÇÃ
ÃO
Sob os
o termos e co
ondições des
ste Contrato, o Contratante
e ("Parte Inde
emnizadora") deverá
indem
mnizar, defend
der e isentar a MSH e seus
s responsáve
eis, directoress, funcionárioss, agentes,
afiliad
dos, sucessorres e cessioná
ários permitid
dos (colectiva
amente, "Parte
e Indemnizad
da") de todas as
perda
as, danos, res
sponsabilidades, deficiênciias, reclamaçções, acções, julgamentos, liquidações,
partic
cipações, conc
cessões, sanções, multas,, custos ou de
espesas, qua
alquer que sejja a sua naturreza,
incluin
ndo honorário
os de advogados, taxas e custos de fazzer valer qualq
quer direito d
de indemnizaçção
ao ab
brigo deste Co
ontrato, bem como
c
o custo
o de procurar quaisquer se
eguradoras, in
ncorridos pela
a
Parte Indemnizada
a/decididos co
ontra a Parte Indemnizada
a (colectivame
ente, "Perdass"), associada
as
a/dec
correntes ou resultantes de
e qualquer Re
eclamação de
e um terceiro que alegue:

1. A infracção ou o incumprimento de qualq
quer declaraçção, garantia ou cláusula d
do
Contrato/decla
C
aração ou garrantia definida
a neste Contrrato pela Parte Indemnizad
dora, ou pelo
pe
essoal da me
esma; ou
2. Qualquer
Q
acto negligente ou
u culposo, ou
u omissão da Parte Indemn
nizadora, ou d
do seu pesso
oal,
in
ncluindo qualq
quer conduta descuidada ou
o intenciona
al associada a
ao cumprimen
nto das suas
ob
brigações ao abrigo deste Contrato; ou
3. Qualquer
Q
lesão
o corporal, morte de qualq
quer pessoa o
ou danos em propriedade p
pessoal real o
ou
ta
angível provoc
cados por acttos negligente
es ou omissõ
ões da Parte Indemnizadorra ou do seu
pe
essoal; ou
4. Qualquer
Q
falha
a da Parte Ind
demnizadora, ou do seu pe
essoal, em cu
umprir com a legislação
ap
plicável.
ontratos infe
eriores a $100.000 USD, o
ou o equivale
ente na moeda local
O. SEGURO – Co
Para além de qualq
quer outra co
obertura de ga
arantia reque rida por lei, o Contratante deve sempre
e,
duran
nte o período de execução deste Contra
ato, subscreve
er e manter u
um seguro adequado para
cobrirr toda e quais
squer reclama
ações, perdas
s ou danos re
esultantes dass actividades levadas a cabo
para fins
f
deste Contrato.
P. SEGURO – Co
ontratos sup
periores a $100.000 USD, ou o equiva
alente na moeda local
No mínimo, o Conttratante deve, a expensas próprias e ún
nicas, fornece
er e manter a seguinte
coberrtura de segurro e limites de
e cobertura do mesmo:
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1. Compensação
C
o do Trabalhador: O Contra
atante deve fo
ornecer e ma
anter o seguro
o de compenssação
do
o trabalhadorr, conforme re
equerido pela legislação da
a jurisdição a
aplicável, bem
m como a cobertura
de
e responsabillidade do emp
pregador, com
m limites mín imos de $1.0
000.000 (ou um valor
eq
quivalente na
a moeda locall), cobrindo to
odos os funcio
onários do Co
ontratante que estejam
en
nvolvidos em qualquer trab
balho ao abrigo do Contra
ato; e se houvver algum trab
balho subco
ontratado, o Contratante
C
deverá
d
exigir ao
a sub-contra
atante que forrneça a mesm
ma cobertura a
to
odos os seus funcionários que estejam envolvidos em
m qualquer trrabalho ao ab
brigo deste
Contrato.
C
2. Responsabilida
R
ade Comercia
al Geral: O Contratante de
everá manter uma cobertura de
re
esponsabilida
ade geral, de uma
u
forma am
mpla e abrang
gente, por occorrência, no vvalor mínimo de
$1.000.000 (ou
u um valor eq
quivalente na moeda local)), limite único combinado ((em que a deffesa
se
eja superior ao
a limite de re
esponsabilidade);
3.

Automóvel:
A
O Contratante deverá mante
er um seguro
o de responsa
abilidade auto
omóvel para in
ncluir
a cobertura de
e responsabilidade, cobrind
do todos os vveículos próprrios, alugadoss e não próprios
uttilizados em associação
a
co
om o Contrato
o, devendo o limite único ccombinado m
mínimo ser de
$1.000.000 (ou
u um valor eq
quivalente na moeda local)), lesões corp
porais e danoss proprietários,
in
ncluindo:

Subsc
crever e mantter a coberturra de seguro adequada é u
uma obrigaçã
ão material do
o Contratante
e ao
abrigo
o do Contrato
o. Tal cobertura de seguro deve ser obtiida de empre
esas que estej
ejam autorizad
das a
fornec
cer tal cobertu
ura, em confo
ormidade com
m a(s) jurisdiçção(ões) comp
petente(s). No que respeitta a
qualquer empresa seguradora domiciliada
d
no
os Estados U
Unidos, a emp
presa deve se
er autorizada a
exerc
cer actividade no(s) estado
o(s) onde o tra
abalho vai serr efectuado e deve possuir uma
classiificação da A.. M. Best’s de
e pelo menos A- FSC: XI.

O Con
ntratante deve sempre cum
mprir os termo
os de tais apó
ólices de seg
guro, bem com
mo todos os
requis
sitos da seguradora ao abrrigo de tais ap
pólices de se
eguros, excep
pto se estas fo
orem contrária
as à
legisla
ação aplicáve
el, ou ao Conttrato. Os limittes de cobertu
ura ao abrigo
o de cada apó
ólice de segurro
mantida pelo Contratante não devem
d
ser inte
erpretados co
omo limitando
o a responsab
bilidade e
obriga
ações do Con
ntratante ao abrigo
a
do Con
ntrato. Além d
disso, o Contrratante declarra e garante q
que
deverrá manter o se
eguro e os lim
mites conform
me estipulado acima e a MS
SH deverá se
er listada com
mo um
"segu
urado adiciona
al" no certifica
ado de seguro
o do Contrata
ante. O Contrratante deverá
á facultar à M
MSH
os certificados de seguro
s
que descrevam os requisitos de
e seguro defin
nidos nesta se
ecção. A MSH
H
reserv
va o direito de
e, a qualquer momento, re
escindir imedia
atamente o C
Contrato, ou q
qualquer parte
e do
mesm
mo, se na opin
nião da MSH tal cobertura de seguro fo
or inadequada
a.
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Q. GARANTIAS
G
COMPLEMEN
C
NTARES
A ped
dido razoável da MSH, o Contratante
C
de
eve, a expenssas próprias e únicas, executar e entreg
gar
todos os documentos e instrumentos adicion
nais, bem com
mo realizar tod
dos os actos necessários para
dar pllena execução a este Conttrato.
R. LICENÇAS E AUTORIZAÇ
A
ÇÕES
ntratante deve, a expensas próprias, manter
m
todas a
as certificaçõe
es, credencia
ais, licenças e
e/ou
O Con
autoriizações neces
ssárias para exercer a sua
a actividade a
associada a e
este Contrato.. O Contratan
nte
deve também asse
egurar que os
s seus funcion
nários, Sub-co
ontratantes e equipamento
o estão
devidamente licenc
ciados e auto
orizados, confforme requeri do por todas as jurisdiçõe
es em que o
traballho é efectuad
do, em cumprrimento deste
e Contrato.
S. DIREITO
D
DE AUDITAR
A
A qua
alquer momen
nto durante a vigência deste Contrato, a
após notificaçção prévia po
or escrito, o
Contrratante deve permitir
p
à MSH, sua direcç
ção, seus aud
ditores e/ou se
eus reguladores inspeccio
onar,
examinar, testar e auditar (cada
a uma das quais, uma "Aud
ditoria") as op
perações, pro
ocedimentos e
registtos empresariais do Contra
atante e seus sub-contrata
antes que seja
am relevantess para os serrviços
presta
ados ao abrig
go deste Conttrato pelo Con
ntratante. Alé
ém disso, na m
medida em qu
ue o Contrata
ante
tem acesso
a
a Inforrmação Pesso
oal, a MSH de
eve ter o dire
eito de efectua
ar uma Audito
oria relativamente
às acttividades de processamen
p
nto e práticas de segurança
a do Contrata
ante e seus sub-contratanttes,
para verificar
v
se as
s actividades de processam
mento de info
ormação e as práticas de ssegurança qu
ue são
releva
antes à presta
ação dos Serv
viços são efe
ectuadas em cconformidade
e com os term
mos deste
Contrrato. Caso a MSH
M
determin
ne razoavelm
mente que as p
práticas e pro
ocedimentos d
de segurança
a do
Contrratante não cu
umprem as no
ormas da indústria ou os rrequisitos desste Contrato, o Contratante
e
deverrá, com a maior brevidade possível, corrrigir tais deficciências a exp
pensas próprias e reembo
olsar a
MSH pelo custo total da auditorria.
ECEBER FINANCIAMENT
TO OU PAGA
AMENTO DA
A MSH
T. ELEGIBILIDADE PARA RE
Ao as
ssinar este Co
ontrato, o Con
ntratante certifica que nem
m ele, nem ne nhum dos se
eus mandante
es:
1. es
stá actualmen
nte excluído, suspenso, prroposto para e
exclusão, ou de qualquer outra forma
de
eclarado não elegível para
a a concessão
o de contrato s por qualque
er autoridade ou instituição
o
ap
plicável; inclu
uindo, sem lim
mitação, o Gov
verno Federa
al dos EUA.
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2. fo
oi condenado, ou fez parte de um julgam
mento civil po
or cometimentto de fraude o
ou infracção p
penal
em
m associação
o com a obten
nção, tentativ
va de obter ou
u efectuar um
ma transacção
o pública (fede
eral,
es
statal ou loca
al) ou contrato
o ao abrigo de
e uma transaccção pública; infracção do
os estatutos antimonopólio
m
fede
erais ou estattais, ou come
etimento de ap
propriação in devida, roubo
o, contrafacçã
ão,
su
uborno, falsifiicação ou des
struição de re
egistos, presta
ação de falsa
as declaraçõe
es, evasão fisccal,
re
ecepção de propriedade ro
oubada, decla
aração de ale gações falsass, ou obstruçã
ão da justiça;;
co
ometimento de
d qualquer outra infracção
o que indique
e uma falta de
e negócios;
3. es
stejam actuallmente indicia
ados por, ou de
d qualquer o
outra forma, a
acusados civil ou penalmente
po
or uma entida
ade governam
mental (federa
al, estatal ou local), com o cometimento
o de qualquerr uma
da
as infracções
s enumeradas
s acima;
4. te
enha tido uma
a ou mais tran
nsacções púb
blicas (federaiis, estatais ou
u locais) rescindidas por ca
ausa
ou
u incumprime
ento nos três anos precede
entes;
5. irá
á conscientem
mente celebra
ar quaisquer sub-acordos ou sub-contra
atos ao abrigo deste Contrato
co
om uma pess
soa ou entidad
de que esteja
a excluída, su
uspensa, prop
posta para exxclusão ou de
qu
ualquer outra
a forma declarrada não eleg
gível para a cconcessão de contratos po
or qualquer
au
utoridade ou instituição ap
plicável; incluindo, sem lim itação, o Govverno Federal dos EUA.
6. Tenha sido con
ndenado por quaisquer inffracções pena
ais federais n
nos Estados U
Unidos, ao ab
brigo
da
a Lei Federal dos Estados
s Unidos nos 24
2 meses antteriores.
7. Tenha quaisqu
uer impostos federais
f
por pagar
p
nos Esttados Unidoss, os quais ten
nham sido
av
valiados, para
a os quais tod
dos os recurs
sos judiciais e administrativvos tenham ssido esgotado
os ou
de
ecorrido e que não estejam
m a ser pagos
s de forma attempada, em conformidade
e com um acordo
co
om a autorida
ade responsável por cobra
ar os referidoss impostos.

A MSH não será re
esponsável po
or quaisquer custos incorrridos em asso
ociação com o trabalho de
qualquer Contratan
nte ou sub-co
ontratante que
e não possa ccertificar tudo
o o acima cita
ado, ou que o
certifique de forma
a falsa.
OBRE O FINA
ANCIAMENT
TO DO TERR
RORISMO
U. PORTARIA SO
As leis dos EUA prroíbem as transacções com
m, e o fornec imento de reccursos e apoiio a indivíduo
os e
organ
nizações asso
ociadas ao terrrorismo. Cab
be ao Contrata
ante a respon
nsabilidade le
egal de asseg
gurar
o cum
mprimento des
stas Portarias
s e Leis, garantindo que to
odo e quaisqu
uer potenciaiss sub-contrata
antes
são verificados nas
s listas de vig
gilância aplicá
áveis para garrantir que não
o estejam asssociados a
quaisquer organiza
ações terroris
stas, antes de
e emitir qualqu
uer sub-contrrato. Esta provisão deve se
er
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incluíd
da em quaisq
quer instrumentos de contrratação em nííveis ulteriore
es emitidos ao
o abrigo deste
e
Contrrato.
V. TRÁFICO DE PESSOAS/TRABALHO PROIBIDO
P
A MSH tem uma política de tole
erância zero para
p
com toda
as as formas de tráfico de pessoas,
incluin
ndo, sem limitação: trabalh
ho forçado, trá
áfico sexual, trabalho escrravo, servidão
o por dívidas entre
traballhadores migrrantes, servid
dão doméstica
a involuntária
a, trabalho infa
antil forçado o
ou contratado
oe
crianç
ças soldados.. Os contratan
ntes, seus fun
ncionários, re
ecrutadores la
aborais, corre
etores ou outro
os
agenttes não devem
m envolver-se
e em:

1. Tráfico de pessoas (conform
me definido no Protocolo p
para Prevenirr, Suprimir e P
Punir o Tráfico
o de
Pessoas, espe
ecialmente Mu
ulheres e Cria
anças, compl ementarmentte à Convençção das Nações
Unidas
U
contra o Crime Orga
anizado Trans
snacional) du
urante o perío
odo deste Con
ntrato;
2. Procura de um
m acto sexual comercial durante o perío do deste Con
ntrato;
3. Utilização
U
de trrabalho forçado na execuç
ção deste Con
ntrato;
4. Actos
A
que apoiem directamente ou prom
movam o tráficco de pessoass, incluindo, ssem limitação
o:

a)) Destruir, ocultar,
o
confisc
car ou de qua
alquer outra fo
forma negar a um funcioná
ário o acesso à
identidade
e ou documen
ntos de imigra
ação do mesm
mo;
b)) Não fornec
cer o transporte de regress
so, ou não pa
agar o custo d
do transporte de regresso a um
funcionário
o de um país fora dos Esta
ados Unidos p
para o país onde o funcion
nário foi recru
utado
no final do
o tempo de se
erviço, se tal for
f solicitado p
pelo funcioná
ário.
c)) Aliciar uma
a pessoa para
a fins de emp
prego, ou oferrecer empreg
go por meio de
e pretextos,
declaraçõe
es ou promes
ssas materialm
mente falsas ou fraudulenttas relativame
ente a tal
emprego;
d)) Cobrar aos
s funcionários
s taxas de contratação; ou
u
e)) Fornecer ou
o providencia
ar alojamento
o que não corrresponda às normas de a
alojamento e
segurança
a do país anfittrião.

Se forr descoberto que o Contra
atante infringiu
u esta provisã
ão, a MSH esstá autorizada
a a rescindir to
odos
os contratos activo
os sem qualqu
uer penalidad
de, estando ta
ambém autoriizada a procu
urar quaisque
er
outras
s acções de recurso,
r
confo
orme declarad
do na secção
o 1704(c) da L
Lei de Autorizzação de Defe
esa
Nacio
onal para o An
no Fiscal de 2013
2
(Pub. L. 112-239, pro
omulgada a 2 de Janeiro d
de 2013).
W. CERTIFICAÇÃ
C
ÃO ANTI-SUB
BORNO/"LUV
VAS"/LOBIS
SMO
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Ao as
ssinar este Co
ontrato, o Con
ntratante certifica pelo pressente que ele
e ou quaisque
er seus agenttes:

1. nã
ão têm e não irão pagar, oferecer-se
o
pa
ara pagar ou autorizar qua
alquer pagam
mento, directa ou
in
ndirectamente
e, de quaisque
er valores ou coisas de va
alor a qualque
er representan
nte ou funcion
nário
do
o governo, ne
em a qualque
er partido políttico ou candid
dato a um carrgo político, ccom o intuito d
de
in
nfluenciar qua
alquer acto ou
u decisão de tal
t representa
ante ou do Go
overno
2. nã
ão são, nem irão tornar-se
e num represe
entante ou fun
ncionário do Governo dura
ante a vigênccia
de
este Contrato
o
3. nã
ão têm e não irão solicitar ou tentar solicitar qualque
er compensaçção pessoal a
adicional, créd
dito,
prresente, gratificação ou co
oisa de valor, directa ou ind
directamente, de qualquerr funcionário d
da
MSH
M
com o inttuito de obterr ou manter ne
egócios, ou d
direccionar ne
egócios para q
qualquer pessoa
4. nã
ão têm e não incluirão, directa ou indire
ectamente, o valor de quaiisquer suborn
nos ou "luvas"" no
prreço deste Co
ontrato
5. irã
ão notificar de
e imediato a MSH,
M
se qualquer um doss membros da
a equipa da M
MSH solicitar
qu
ualquer forma
a de presente
e, comissão ou
o desconto p
pessoal

O Con
ntratante deverá notificar a MSH de ime
ediato, por esscrito, de qualquer alteraçã
ão nas
circun
nstâncias que
e torne qualqu
uer declaração ou garantia
a dada nesta ssecção inexa
acta ou incom
mpleta.
A MSH não será, em
e caso algum, obrigada ao
a abrigo desste Contrato a tomar qualq
quer medida, o
ou
não to
omar qualque
er medida que
e a MSH acre
edite, de boa-ffé, que seria uma infracçã
ão de quaisqu
uer
leis, in
ncluindo, sem
m limitação, a Lei dos E.U.A
A. sobre Prátticas de Corru
upção no Exte
erior (FCPA).
X. BENS
B
PROIBIIDOS
O Con
ntratante não
o deve, em cirrcunstância alguma, adqui rir qualquer u
um dos seguin
ntes bens ao
abrigo
o deste Contrrato: (i) Equipamento milita
ar, (ii) Equipam
mento de vigilância, (iii) M
Mercadorias e
serviç
ços para apoio
o da polícia, ou
o de outras actividades p
policiais, (iv) E
Equipamento e serviços pa
ara
aborto
os, (v) Artigos
s de luxo e eq
quipamento para
p
apostas, (vi) Equipam
mento de modiificação das
condições meteoro
ológicas, (vii) Quaisquer be
ens ou serviçços obtidos de
e firmas ou indivíduos que
esteja
am excluídos,, suspensos, propostos pa
ara exclusão o
ou de qualque
er outra forma
a declarados não
elegív
veis para a co
oncessão de contratos
c
porr qualquer auttoridade ou in
nstituição aplicável; incluindo,
sem limitação, o Governo
G
Federal dos EUA, (viii) Quaisqu
uer bens prod
duzidos, utilizando o traballho
de qualquer pesso
oa sentenciada com pena de
d prisão, ou qualquer trab
balho infantil fforçado ou
contra
atado, ou (ix) Quaisquer be
ens expedido
os de, ou servviços prestado
os por cidadã
ãos ou residen
ntes
legais
s de qualquerr um dos países de origem
m proibidos listtados na refe
erência obriga
atória ADS 310
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mac. A orientação sobre a elegibilidade de mercadorias
m
e serviços esp
pecíficos pode ser obtida junto
da MS
SH. Se a MSH
H determinar que o Contra
atante adquiriu quaisquer m
mercadorias o
ou serviços a
ao
abrigo
o deste Contrrato que sejam
m contrários aos
a requisitoss desta cláusula e tiver reccebido pagam
mento
para tais
t
fins, a MS
SH exigirá ao Contratante que reembolsse a quantia ttotal da comp
pra.
Y. REGULAÇÕE
R
RTAÇÃO
S DE EXPOR
Os be
ens a serem expedidos
e
ao abrigo deste Contrato (se
e aplicável) po
oderão ser su
ujeitos às leis e
regula
amentos de controlo
c
de ex
xportação dos
s EUA. O Con
ntratante não deverá exportar, reexporttar,
reven
nder, expedir ou
o desviar, ne
em levar à ex
xportação, ree
exportação, re
evenda, expe
edição ou dessvio,
directta ou indirecta
amente, de qu
uaisquer bens
s fornecidos e
em conformid
dade com este Contrato ou
u
resulttantes do mes
smo a qualquer país proibiido, conforme
e especificado
o nas leis e re
egulamentos de
contro
olo de exporta
ação dos EUA
A, nem a qua
alquer cidadão
o estrangeiro, país, utilizaçção final, ou
utiliza
ador final que requeira uma
a licença de exportação
e
ou
u outra aprova
ação, sem prrimeiro obter ttal
licenç
ça ou aprovaç
ção.
Z. DIVULGAÇÃO
D
O OBRIGATÓ
ÓRIA
Se o Contrato
C
será
á cobrado dire
ectamente a um
u acordo co
ooperativo fina
anciado pela USAID, o
Contrratante deve divulgar,
d
de fo
orma atempad
da, por escritto, ao Gabine
ete da USAID do Inspectorr
Geral e à MSH tod
das as infracções da lei penal federal do
os EUA que e
envolva infraccções de fraud
de,
suborrno ou gratific
cações que affectem potenc
cialmente a cconcessão fed
deral. As divu
ulgações deve
em
ser en
nviadas para: U.S. Agency
y for Internatio
onal Developm
ment Office o
of the Inspecto
or General P..O.
Box 657
6 Washingto
on, DC 20044
4-0657. Teleffone: 1-800-2 30-6539 ou 2
202-712-1023
3. E-mail:
ig.hottline@usaid.g
gov URL: https
s://oig.usaid.g
gov/content/u
usaid-contracttor-reporting-fform.
O incu
umprimento das
d divulgaçõ
ões obrigatória
as poderá ressultar em todo
o e quaisquerr recursos que
esteja
am legalmente disponíveis
s, incluindo, se
em limitação,, a suspensão
o ou exclusão
o do Contrata
ante.
Para confirmar se o Contrato qu
ue recebeu da
a MSH será d
directamente cobrado a um
m acordo
coope
erativo financiado pela USA
AID, contacte
e a MSH.

O
CONF
FORMIDADE
AA. OUTRA
O Con
ntratante deverá cumprir to
odas as leis, portarias, reg
gras e regulam
mentos federa
ais, estatais e
locais
s aplicáveis à sua execuçã
ão ao abrigo deste
d
Contrato
o, devendo se
er responsávvel por assegu
urar
que to
odos os sub-c
contratantes e/ou
e
agentes que trabalha
am ao abrigo d
deste Contratto também
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cumprem. Estas le
eis, portarias, regras e regu
ulamentos fed
derais, estata
ais e locais inccluem, sem
limitaç
ção:

1. Ig
gualdade de Oportunidade
O
s - mais espe
ecificamente, E.O. 11246, "Igualdade de Oportunida
ades
de
e Emprego", conforme alte
erado pela E.O. 11375, "A
Alteração da P
Portaria 11246
6 Associada à
Ig
gualdade de Oportunidade
O
s de Emprego" e conforme
e complemen
ntada por regu
ulamentos em
m 41
CFR,
C
capítulo 60, "Gabinete
e de Program
mas de Conforrmidade de C
Contratos Fed
derais, Igualda
ade
de
e Oportunidades de Empre
ego, Departamento do Tra
abalho", na m
medida do que
e for legalmen
nte
ex
xigido
2. Acção
A
Afirmatiiva para Trabalhadores com Deficiência
a,
3. A Proibição de
e Instalações Segregadas,
4. Le
ei de Contrato
os de Serviço
o de 1965
5. As
A leis anti-boiicote administradas pelos Departamenttos de Comérrcio e Tesouro
o dos EUA
6. Qualquer
Q
proclamação, porrtaria, ordem ou
o estatuto a dministrado p
pelo Gabinete
e de Controlo de
Activos
A
Estrangeiros (OFAC
C) e pelos reg
gulamentos d e implementa
ação do OFAC
C no 31 CFR
R,
ca
apítulo V
7. Regulamentos
R
s sobre o Tráffico Internacio
onal de Armass, 22 C.F.R. P
Partes 120 e seguintes; oss
Regulamentos
R
s de Administrração da Exportação, 15 C
C.F.R. Partes 730 e seguin
ntes; e os
Regulamentos
R
s de Controlo de Activos Es
strangeiros, 3
31 C.F.R. Cap
pítulo V
8. Todas as norm
mas, ordens ou
o regulamenttos emitidos e
em conformid
dade com a Lei do Ar Limp
po (42
U.S.C.
U
7401 e seguintes) e a Lei Federa
al de Controlo
o da Poluição Aquática (33
3 U.S.C. 1251 e
se
eguintes).
9. A Lei de Preferência de Carrga de 1954 (46
( U.S.C. Ap
pp. 1241(b))
10. 49
9 U.S.C. 40118, a "Lei Fly America"
11. 31 U.S.C. 1352
2 relativa às limitações
l
à utilização
u
de ffundos apropriados para in
nfluenciar cerrtos
co
ontratos federais;
12. 18
8 U.S.C. 431 associada ao
o não benefíc
cio de responssáveis
13. 40
0 U.S.C. capíítulo 37, Horá
ário de Trabalho Contratua
al e Normas d
de Segurança
a
14. 41 U.S.C., cap
pítulo 87, "Luv
vas"
15. 41 U.S.C. 4712
2 e 10 U.S.C. 2409 associiados a proteccções de info
ormantes
16. Le
eis do salário
o mínimo, ao abrigo
a
da Porrtaria 13658; e
17. 41 U.S.C. capíítulo 21, asso
ociado à integridade nas aq
quisições

A
TRUÇÃO
BB. LIMITAR AS ACTIVIDADE
S DE CONST
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A con
nstrução, alterração ou repa
aração (incluindo dragagem
m e escavaçã
ão) de edifício
os, estruturass ou
outro bem imobiliário, incluindo,, sem limitaçã
ão, as melhorrias, renovaçã
ão, alteração ou reabilitaçã
ão
não é elegível para
a reembolso ao
a abrigo des
ste Contrato.

CC. CONFLITO
C
DE
E INTERESSE PESSOAL
O Con
ntratante não
o deverá envo
olver-se em ac
ctividades co ntrárias, isto é, actividadess que entrem em
conflitto com os inte
eresses da MSH,
M
ou com as
a obrigaçõess do Contrata
ante ao abrigo
o deste Contrrato.
O Con
ntratante não
o deverá envo
olver-se em qu
ualquer activiidade que crie
e um interessse financeiro o
ou
materrial que seja susceptível
s
de
e compromete
er, ou aparen
ntar comprom
meter a sua im
mparcialidade em
desem
mpenhar o tra
abalho requerrido por este Contrato.
C
Estte Contrato nã
ão é exclusivo
o e as partes são
livres de se envolv
ver noutras relações de nattureza semel hante com ou
utras partes
C
DE
E INTERESSE ORGANIZA
ACIONAL
DD. CONFLITO
O Con
ntratante não
o deve envolve
er-se em qua
aisquer activid
dades ou rela
ações suscepttíveis de afecctar a
objecttividade do Contratante
C
em
m desempenh
har o trabalho
o, tornando-o incapaz, ou p
potencialmen
nte
incapaz de prestarr uma assistência ou consu
ultoria imparccial à MSH, o que iria criar uma concorrrência
desleal, ou qualquer forma de conflito
c
de inte
eresse organiizacional para
a a MSH.
MPOSTOS
EE. IM
Como
o corporação internacional registada sem fins lucrativvos, a MSH e
está isenta de
e impostos so
obre
venda
as, impostos sobre
s
o valor acrescentado
o e da maior parte das outtras taxas e q
quotizações. O
Contrratante deverá
á excluir tais despesas
d
do preço do Con
ntrato e não d
deverá cobrar à MSH por
quaisquer impostos/taxas/quotiz
zações das quais esta est á isenta.
L
S
FF. PREJUÍZOS LIQUIDADOS
Se o Contratante
C
não
n entregar os
o fornecimen
ntos, nem pre
estar os serviços no prazo
o especificado
o
neste Contrato, o Contratante
C
deverá
d
pagar à MSH os pre
ejuízos liquida
ados de 1% d
do preço total do
Contrrato, por cada
a dia de calendário do atras
so. Se a MSH
H rescindir esste Contrato, n
no seu todo o
ou em
parte,, ao abrigo da
a cláusula Rescisão por Ju
usta Causa/In
nfracção de C
Contrato, o Co
ontratante devverá
ser re
esponsável pe
elos prejuízos
s liquidados acumulados,
a
a
até que a MSH obtenha ra
azoavelmente
ea
entreg
ga ou o desem
mpenho de fo
ornecimentos ou serviços ssemelhantes.. Estes prejuíízos liquidado
os são
em ad
dição aos cus
stos adicionais de reaquisiç
ção, ao abrig o da cláusula
a de Rescisão
o. Ao Contrata
ante
não serão cobrado
os os prejuízo
os liquidados quando o atra
aso na entreg
ga ou desemp
penho esteja para
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além do seu contro
olo e não dec
corra por falha
a ou negligên cia do Contra
atante, conforrme definido n
na
cláusu
ula de Atraso
os deste Contrato.
GG.

FALÊN
NCIA OU AD
DMINISTRAÇÃ
ÃO

Caso o Contratante entre em prrocessos asso
ociados à falê
ência ou adm
ministração, qu
uer voluntária
a ou
involu
untária, o Con
ntratante conc
corda em dar notificação, p
por escrito, à MSH sobre a falência ou
admin
nistração, ime
ediatamente após
a
o início de
d quaisquerr processos asssociados a ttal falência ou
u
admin
nistração. Estta notificação deverá incluiir a data em q
que foi dada e
entrada da pe
etição de falência
ou administração, a identidade do tribunal on
nde a mesma
a petição foi re
egistada e um
ma lista de tod
dos
os Co
ontratos e/ou Encomendas
s cujo pagame
ento final não
o foi efectuado
o. Esta obriga
ação permane
ece
em vig
gor até ao pa
agamento fina
al ao abrigo deste Contrato
o.
HH. LITÍGIOS – NO
OTIFICAÇÃO
O DE LITÍGIO
O:
Em ca
aso de qualqu
uer litígio associado à interpretação ou aplicação de
este Contrato,, uma Parte d
deve
enviar notificação, por escrito, à outra Parte para uma ten
ntativa de reso
olução por ne
egociações de
e
boa-fé
é, no prazo de vinte e oito (28) dias de calendário ap
pós tal notifica
ação ser rece
ebida. Se a
questtão não tiver sido
s
resolvida
a, ou se as Pa
artes não che
egarem a acordo, no prazo
o de vinte e oiito
(28) dias
d
de calend
dário da notificação de litíg
gio, cada uma
a das Partes p
pode iniciar u
um processo d
de
Resollução Alternativa de Litígio
o ("ADR"), con
nforme descr ito na cláusulla " "Litígios – Resolução
Altern
nativa de Litíg
gio" deste Con
ntrato.
II. LITÍGIOS – RE
ESOLUÇÃO ALTERNATIV
A
VA DE LITÍG
GIO ("ADR"):
Para dar início a um processo ADR,
A
uma Pa
arte deve dar notificação, p
por escrito, à outra Parte sobre
as questões a sere
em resolvidas
s por ADR, cla
aramente ide ntificadas com
mo "Notificação de Início d
de
ADR". No prazo de
e vinte e um (21)
(
dias após
s a recepção da notificaçã
ão de ADR oriiginal, as Parttes
devem
m seleccionarr um elemento
o neutro mutu
uamente aceiite do Painel de Elementoss Neutros
Distin
ntos do Instituto Internacion
nal de Preven
nção e Resolu
ução de Confflitos (CPR) p
para presidir à
resolu
ução do proce
esso ADR. Se
e as Partes não chegarem
m a acordo sob
bre o elemento neutro
mutua
amente aceite
e em tal perío
odo, cada uma
a das Partes pode solicitar ao Presiden
nte do Instituto
CPR para a Resolu
ução de Litígiios ("CPR"), 366
3 Madison Avenue, 14th
h Floor, New Y
York, New Yo
ork
10017
7, que seleccione um elem
mento neutro.
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O mais tardar denttro de cinquen
nta e seis (56
6) dias de cale
endário após a selecção, o elemento ne
eutro
deverrá presidir a uma
u
audiência
a para resolve
er cada uma d
das questõess identificadass pelas Partes. O
proce
esso ADR dev
ve:

1. Decorrer
D
num local acordad
do pelas Parte
es. Se as Parrtes não cheg
garem a acord
do, o elementto
ne
eutro deve de
esignar um local.
2. Ser conduzido em inglês
3. Ser levado a cabo
c
em confo
ormidade com
m as regras e procedimenttos estabelecidos pelo
ellemento neutro, no que res
speita ao env
vio de provas,, convocação
o de testemun
nhas, decisõe
es e
re
ecursos propo
ostos, tempo atribuído ao testemunho
t
d
de cada uma das Partes e todos os outros
as
spectos do prrocesso.

As ne
egociações de
e acordo, incluindo quaisqu
uer declaraçõ
ões feitas no local não devvem ser
admis
ssíveis sob qu
uaisquer circu
unstâncias. As
A declaraçõess sob juramento preparadas para fins d
da
audiência de ADR também não devem ser admissíveis.
a
N
No que se refe
ere a todas as outras quesstões,
o elem
mento neutro deve ter o crritério exclusiv
vo no que resspeita à admisssibilidade de
e qualquer pro
ova.
JJ. ALTERAÇÕES
A
S
Este Contrato
C
apen
nas pode ser alterado ou modificado
m
attravés da emiissão de uma
a alteração, po
or
escrito, assinada por
p um repres
sentante autorizado de am bas as Partess.
O
DE PR
ROLONGAR
R
KK. OPÇÃO
A MSH pode, a seu critério excllusivo, optar por
p prolongarr o período de
e execução deste Contrato
o,
atravé
és da emissão
o de uma alte
eração, por es
scrito, emitida
a em conform
midade com a cláusula
"Alterações" acima
a indicada.
N
ES
LL. NOTIFICAÇÕE
Todas
s as notificaçõ
ões, pedidos,, consentimen
ntos, reclama
ações, solicita
ações, renúnccias e outras
comunicações ao abrigo
a
deste Contrato (cad
da uma, uma "Notificação"") devem ser efectuadas por
escrito e entregues
s por e-mail com
c
recibo de
e leitura, fax ccom confirmaçção de transm
missão, entre
ega
pesso
oal, ou por correio naciona
almente recon
nhecido de en
ntrega em 24 horas com po
ostagem pré--paga.
Salvo
o indicação em
m contrário ne
este Contrato
o, uma Notifica
ação é efectivva apenas (a) aquando da
a
recep
pção pela Partte receptora, e (b) se a Pa
arte que deu a Notificação tiver cumprid
do os requisito
os
desta Secção.
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MM. DIVISIBILIDADE
Se forr determinado
o por qualque
er tribunal de jurisdição
j
com
mpetente que
e qualquer pro
ovisão deste
Contrrato é inválida
a ou inexigíve
el, as restante
es provisões, q
que não os e
excertos deterrminados com
mo
inválid
dos ou inexigíveis, e cada provisão válida deste doccumento deve
erão ser cump
pridas na med
dida
máxim
ma prevista po
or lei.
NN. RESCISÃO
R
PO
OR CONVEN
NIÊNCIA
A MSH reserva o direito
d
de resc
cindir este Co
ontrato, ou qu
ualquer parte do mesmo, p
para sua própria
conve
eniência, atrav
vés da emiss
são de uma no
otificação, po
or escrito, ao C
Contratante. A
Aquando da
recep
pção de tal no
otificação, o Contratante
C
de
eve, salvo ind
dicação em co
ontrário na no
otificação,
interro
omper todo o trabalho ao abrigo
a
do presente docum ento, instruin
ndo todos os sseus forneced
dores
e sub-contratantes
s para interrom
mperem o trabalho o mais rápido possíível, o mais ta
ardar 5 dias úteis
após a recepção da notificação da MSH. Cas
so o Contrato
o seja rescind
dido por conve
eniência, a M
MSH
deve pagar ao Con
ntratante pelo
os custos inco
orridos em rellação directa com o trabalh
ho a ser
efectu
uado, conform
me o(s) preço(s) acordado((s) no Contra
ato, até à data
a de rescisão,, subtraindo o
valor de quaisquerr pagamentos
s efectuados ao
a Contratantte antes da data de rescisão. O Contratante
não deverá ser pag
go por qualqu
uer trabalho efectuado,
e
ou custos incorrridos que pod
diam
razoa
avelmente ter sido evitados
s, nem por qu
uaisquer enco
omendas de m
materiais ou p
provisões
efectu
uadas após a notificação de
d rescisão, por
p escrito, terr sido emitida
a pela MSH. O Contratante
e não
terá direito
d
a qualq
quer reclamaç
ção, ou reclam
mação de garrantia contra a MSH para q
qualquer
compensação adic
cional ou dano
os, no caso de
d tal rescisão
o e pagamentto. A rescisão
o deste Contrrato
não constituirá
c
uma renúncia a qualquer um dos direitos o
ou recursos d
da Parte resciisora ao abrig
go
deste Contrato, po
or lei, em equiidade, ou de qualquer
q
outrra forma.
A CAUSA/INF
FRACÇÃO DE
E CONTRAT
TO
OO. RESCISÃO COM JUSTA
A MSH reserva o direito
d
a rescindir este Con
ntrato, ou qua
alquer parte do mesmo, po
or justa causa
a, nos
casos seg
guintes:

1. O Contratante falha, não ex
xecuta, não cu
umpre nenhu
um dos termoss e condiçõess do Contrato
o, ou
im
mpede que qu
ualquer outra parte do Con
ntrato seja cap
paz de cumprir as suas ob
brigações, ou;
2. O Contratante torna-se inso
olvente ou é, de um modo geral, incapa
az de pagar, o
ou não paga a
as
su
uas dívidas em devido tem
mpo, ou;
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3. O Contratante dá, ou deu entrada de um
ma petição porr falência volu
untária ou invvoluntária ou, de
qu
ualquer outro
o modo, se torrna sujeito, vo
oluntária ou in
nvoluntariame
ente, a qualquer processo ao
ab
brigo de qualquer lei nacio
onal ou internacional em m
matéria de falê
ência ou insolvência, ou;
4. O Contratante está a infring
gir, ou prestes
s a infringir qu
ualquer decla
aração, garantia ou cláusulla do
Contratante
C
ao
o abrigo deste
e Contrato e, ou a infração
o não pode se
er resolvida, o
ou se a mesm
ma
po
ode ser resolv
vida, tal não é feito pelo Contratante
C
nu
um período de
e tempo comercialmente
ra
azoável, dada
as as circunsttâncias, não podendo,
p
em caso algum, exceder dez dias úteis após a
re
ecepção da notificação de tal infracção pelo Contrata
ante.

Qualq
quer rescisão ao abrigo de
esta secção é efectiva aqua
ando da rece
epção pelo Co
ontratante da
notific
cação de resc
cisão da MSH
H, ou em qualq
quer data possterior definid
da em tal notifficação.

Aquan
ndo da recepção de tal notificação, o Contratante
C
de
eve, salvo insstrução da nottificação em
contrá
ário, interromper imediatam
mente todo o trabalho ao a
abrigo deste d
documento, d
devendo instru
uir de
imediato todos os seus
s
forneced
dores e sub-c
contratantes p
para interrom
mperem o trab
balho. Caso o
Contrrato seja rescindido por jus
sta causa, a MSH
M
não deve
erá ser respo
onsável por pa
agar ao
Contrratante qualqu
uer valor por provisões e serviços
s
que a
ainda não tinh
ham sido ace
eites pela MSH
H no
mome
ento em que foi
f emitida a notificação
n
po
or escrito. Alé
ém disso, a M
MSH pode aleg
gar prejuízos por
danos
s adequados para compen
nsar as perdas económicass resultantes da infracção do Contrato,
deven
ndo o Contrattante ser resp
ponsável, para
a com a MSH
H, por todo e q
quaisquer direitos e recurssos
previs
stos por lei. Se
S for determinado que a MSH
M
rescindiu
u indevidamente este Conttrato por falha
a, tal
rescis
são deve ser considerada como
c
uma re
escisão por co
onveniência. A rescisão de
este Contrato não
constituirá uma ren
núncia a qualquer um dos direitos e reccursos da Parrte rescisora a
ao abrigo desste
Contrrato, por lei, na equidade, ou
o de qualque
er outra forma
a.
PP. LEGISLAÇÃO
O APLICÁVEL
L
Este Contrato
C
deve
e ser regido, interpretado e cumprido em
m conformida
ade com as le
eis do Estado
o de
Nova Iorque, sem referência às
s suas regras de conflito de
e leis.
ÊNCIA
QQ. SOBREVIVÊ
Os dirreitos e obrigações respec
ctivos definido
os nas cláusu
ulas respeitan
ntes à Confide
encialidade,
Limita
ação de Resp
ponsabilidade, Garantias, Indemnização
o e Seguro, bem como estta cláusula
(Sobrrevivência) de
everão sobrev
viver indefinid
damente à exp
piração ou re
escisão deste Contrato.
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RR. CONTRATO
C
IN
NTEGRAL
Este Contrato
C
cons
stitui o contra
ato e acordo in
ntegral das pa
artes no que respeita ao o
objecto do con
ntrato
e substitui todas as
s comunicaçõ
ões orais e es
scritas préviass com respeitto ao mesmo.
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