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I – DA REGULARIDADE

 O  FORNECEDOR declara  que  possui  atualizadas  e  válidas  todas  as  inscrições,  licenças,

alvarás,  autorizações  e  registros  perante  todos  os  órgãos  públicos  federais,  estaduais  e

municipais que se fizerem necessárias para a regular execução do objeto ora contratado.

II – DA CONDUTA

 O FORNECEDOR compromete-se a tratar todas as questões objeto da contratação de forma

idônea, com transparência, ética e boa-fé, visando o bom relacionamento comercial.

 O FORNECEDOR compromete-se a zelar  pelo bom nome da WHEATON BRASIL VIDROS

LTDA., suas coligadas e/ou empresas do conglomerado econômico, sendo que em caso de uso

indevido do nome WHEATON BRASIL VIDROS S.A., ou de qualquer outro nome, marca, termo

ou expressão vinculados direta ou indiretamente à mesma, ou a qualquer empresa ou entidade

pertencente  ao  seu  conglomerado  econômico,  direta  ou  indiretamente,  responderá  o

FORNECEDOR pelas perdas e danos daí decorrentes.

III – DA ANTICORRUPÇÃO

 O FORNECEDOR declara cumprir estritamente os termos da Lei nº 12.846/13 e demais leis

estrangeiras ratificadas pelo Brasil visando a anticorrupção, sendo que ambas as Partes não

poderão  prometer,  oferecer  ou  dar,  direta  ou  indiretamente,  vantagem  indevida  a  agente

público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;  financiar, custear, patrocinar ou de qualquer

modo  subvencionar  a  prática  dos  atos  ilícitos;  dificultar  atividade  de  investigação  ou

fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no

âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional;

utilizar-se  de  interposta  pessoa  física  ou  jurídica  para  ocultar  ou  dissimular  seus  reais

interesses ou a identidade dos beneficiários dos  atos praticados;  no tocante a licitações e

contratos: a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o

caráter  competitivo  de  procedimento  licitatório  público,  b)  impedir,  perturbar  ou  fraudar  a

realização de qualquer ato de procedimento licitatório público, c) afastar ou procurar afastar

licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo, d) fraudar licitação

pública ou contrato dela decorrente, e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica 
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para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo, f) obter vantagem ou

benefício  indevido,  de  modo  fraudulento,  de  modificações  ou  prorrogações  de  contratos

celebrados  com a  administração  pública,  sem autorização  em lei,  no  ato  convocatório  da

licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais,  ou g)  manipular  ou fraudar o

equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública. Enfim, a

prática dos atos supracitados de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de

outra forma que não relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e

colaboradores ajam da mesma forma.

IV - DA RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

 Todas  as  pessoas  físicas  e/ou  jurídicas  que  participarem  direta  ou  indiretamente  desta

contratação, se comprometem a não explorar trabalho escravo, de adolescentes e/ou infantil,

por se tratar de prática ilegal.

 O  FORNECEDOR  compromete-se  a  não  empregar  adolescentes  com idade  inferior  a  18

(dezoito) anos de idade, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos de

idade, com estrito cumprimento nos termos da Lei nº 10.097/2000 e Decreto nº 5.598/2005.

 O  FORNECEDOR compromete-se  a  não  empregar  adolescentes  com  idade  inferior  a  18

(dezoito) anos de idade em locais prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico,

psíquico,  moral  e  social,  bem  como  em  locais  ou  para  realizar  atividades  perigosas  ou

insalubres,  em horários  que  não  permitam a  frequência  à  escola,  ou  em horário  noturno,

compreendido das 22 h às 5 h.

 O FORNECEDOR compromete-se a não se envolver ou apoiar a discriminação na contratação,

remuneração, acesso a treinamento, promoção, encerramento de contrato ou aposentadoria,

com base em raça, classe social, nacionalidade, religião, deficiência, sexo, orientação sexual,

associação a sindicato, afiliação política ou idade.

 O  FORNECEDOR  compromete-se  em  proporcionar  um  ambiente  de  trabalho  seguro  e

saudável e tomar todas as medidas adequadas para prevenir acidentes e danos à saúde que

surjam em decorrência  do  trabalho  ou  que  estejam associados  a  ele,  minimizando,  tanto

quanto seja razoavelmente praticável, as causas de perigos inerentes ao ambiente de trabalho.
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 As expressões “meio ambiente” ou “responsabilidade ambiental” abrangem os demais temas

regulados pelas normas a elas referentes, tais como, por exemplo, saúde pública, ordenamento

urbano, patrimônio histórico/cultural, administração ambiental, dentre outros.

 Caso o FORNECEDOR enfrente qualquer evento que cause ou que possa causar danos ao

meio ambiente ou que coloque em risco a segurança e o meio ambiente, deverá comunicar

formalmente, relatando o ocorrido e as providências tomadas.

 O FORNECEDOR compromete-se  a  cumprir  o  disposto  na  legislação  referente  à  Política

Nacional do Meio Ambiente, adotando medidas e ações destinadas a evitar ou recuperar danos

ao meio ambiente, mantendo em situação regular suas obrigações junto aos órgãos do meio

ambiente. 

 Na  hipótese  de  impactos  ambientais  comprovadamente  gerados  por  ação,  omissão,

negligência,  imprudência ou imperícia do FORNECEDOR nas dependências da WHEATON

BRASIL VIDRO LTDA.,  suas coligadas,  ou empresas do conglomerado econômico,  ou que

eventualmente  a  responsabilidade  seja  destinada  às  mesmas,  o  FORNECEDOR  deverá

ressarcir todo e qualquer custo relacionado à investigação e remediação do dano ambiental,

inclusive, mas não se limitando a inquéritos, ações civis, penais ou administrativas, despesas

com profissionais especializados, bem como a reparação de danos causados a terceiros.

V – DA CONFIDENCIALIDADE

 O  FORNECEDOR  compromete-se  a  tratar  de  forma  confidencial  todas  as  “Informações

Confidenciais” disponibilizadas ao mesmo ou presenciadas por força do objeto da contratação. 

 “Informações Confidenciais”  significam,  sem qualquer  limitação,  as  invenções,  segredos de

profissão, dados comerciais e administrativos, cadastro de clientes, listas de vendas, malas

diretas,  informações  técnicas,  know-how,  projetos,  especificações,  patentes,  plantas  de

qualquer espécie,  blue-prints, utensílios e equipamentos, suas partes, peças e componentes,

desenhos, amostras, métodos, técnicas, informações de pesquisa e desenvolvimento, manuais

de  qualquer  espécie,  combinações,  software,  procedimentos  operacionais,  códigos-fonte,

rotinas,  programas  de  computação  e  processamento  de  dados,  métodos,  processos  e

procedimentos de fabricação e manutenção, bem como toda e qualquer informação, oral, 
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eletrônica ou escrita,  de qualquer espécie,  de titularidade ou desenvolvida pela WHEATON

BRASIL VIDRO LTDA., suas coligadas e/ou empresas do conglomerado econômico, e devido

ao objeto da contratação sejam entregues ou presenciadas pelo FORNECEDOR.

 Não serão consideradas “Informações Confidenciais” aquelas que no momento da divulgação

pela  Parte  Titular  sejam de  domínio  público;  que  depois  da  divulgação  pela  Parte  Titular

tornaram-se de domínio público, salvo se tal fato ocorreu devido a uma infração ao presente

Contrato; que possam ser demonstradas pela parte receptora que eram de seu conhecimento

antes da data que foram transmitidas pela Parte Titular e; que devam ser divulgadas por força

de lei ou determinação de autoridade competente.

 O FORNECEDOR obriga-se, expressamente, por qualquer motivo ou razão, a não divulgar,

propagar, reproduzir, explorar, publicar, duplicar, transferir ou revelar,  direta ou indiretamente,

por si ou através de terceiros, quaisquer  “Informações Confidenciais” adquiridas na constância

do objeto da contratação, sem a prévia e expressa autorização, por escrito.

VI – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

           

 O FORNECEDOR compromete-se a não ferir,  de forma alguma, os direitos de propriedade

intelectual de terceiros, respeitando integralmente, mas sem se limitar, as marcas, patentes,

desenhos  industriais,  segredos  industriais,  direitos  autorais,  conexos,  softwares.  O

FORNECEDOR ainda compromete-se a manter a WHEATON BRASIL VIDROS LTDA., suas

coligadas  e  demais  empresas  do  conglomerado  econômico indenes  de  quaisquer  pleitos,

demandas, despesas, processos e inquéritos que possam vir a ser reivindicados por terceiros

contra  a(s)  mesma(s)  ou  envolvendo  ambas,  em  decorrência  da  infração  de  direitos  da

propriedade intelectual.
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