
  

 1 

 

 

CONTRATO DE COMPRA DE PONTOS PARA O PROGRAMA DE COALIZÃO ORBIA E OUTRAS 

AVENÇAS.

 

De um lado, a REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIAÇÃO S.A, pessoa jurídica de direito 

privado, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 12901, 

Torre Norte, 3º Andar, Conjunto N-301, sala M, Brooklin Paulista, inscrita no CNPJ sob o nº 

33.150.606/0001-62, doravante denominada “ORBIA”, pessoa jurídica responsável pelo 

programa de coalizão. 

 

De outro, o FAST SHOP S.A., inscrita sob o CNPJ 43.708.379/0001-00 e situada no estado de 

São Paulo, na cidade de São Paulo, no endereço Avenida Zaki Narchi, 1664, Carandiru, 

CEP:02029-001, doravante denominado “CONTRATANTE”. 

 

Em conjunto, ORBIA e CONTRATANTE são denominados "Partes" e, individualmente, "Parte". 

Considerando que: 

 

(a) A REDE AGRO é proprietária de um programa de coalizão “PROGRAMA”, que reúne, 

em uma única conta, benefícios, produtos e serviços oferecidos por diferentes PARCEIROS DE 

RESGATE e disponibilizados aos BENEFICIÁRIOS do programa; 

 

(b) O PROGRAMA é idealizado, desenvolvido, promovido e administrado pela ORBIA, e 

permite aos BENEFICIÁRIOS o acúmulo de PONTOS a partir da aquisição de produtos e/ou 

serviços e ações promocionais de PARCEIROS DE COALIZÃO; 

 

(c) O CONTRATANTE tem interesse em comprar PONTOS do PROGRAMA para distribuir 

para seus BENEFICIÁRIOS.  

 

(d) A ORBIA tem interesse em ter o CONTRATANTE como parceira do programa de 

coalizão e declara que está apta a operar o PROGRAMA e gerenciar os pontos que serão 

adquiridos pelo CONTRATANTE e distribuídos aos BENEFICIÁRIOS. 

 

Resolvem, as Partes, celebrar o presente CONTRATO DE COMPRA DE PONTOS PARA O 

PROGRAMA DE COALIZÃO ORBIA, “CONTRATO”, mediante as cláusulas e condições conforme 

seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DEFINIÇÕES 

 

Para o perfeito entendimento e interpretação do CONTRATO, são adotadas as seguintes 

definições: 

 

1.1 "ACÚMULO DE PONTOS" ou "ACÚMULO" ou "ACUMULAR" significa o acúmulo de 

PONTOS pelos BENEFICIÁRIOS em virtude (i) da aquisição de produtos e/ou serviços oferecidos 

pelos PARCEIROS DE COALIZÃO; ou (ii) da participação no PROGRAMA e/ou promoções a ele 

vinculadas de incentivo a fidelidade comercial promovidos pelo PROGRAMA; CONTRATANTE 

ou PARCEIROS DE COALIZÃO. 
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1.2 "BENEFÍCIOS" significa os produtos e serviços oferecidos pela ORBIA para o Resgate de 

PONTOS, nos termos do Regulamento de Participação do PROGRAMA. 

 

1.3 “BENEFICIÁRIO” é toda pessoa física ou jurídica que adquiriu produtos e/ou serviços do 

PARCEIRO DE COALIZÃO e/ou participou de campanhas promocionais e que deseja acumular 

Pontos no PROGRAMA. 

 

1.4 “PONTO” é a unidade de medida utilizada para efeito de ACÚMULO e RESGATE de 

benefícios oferecido dentro do PROGRAMA. 

 

1.5 “REGULAMENTO” significa o conjunto de condições e regras a que BENEFICIÁRIOS, 

PARCEIROS e CONTRATANTE devem atender para juntarem-se ao PROGRAMA.  

 

1.6 “RESGATE” significa a conversão de PONTOS acumulados pelos BENEFICIÁRIOS em 

benefícios oferecidos pelo PROGRAMA. 

 

1.7 PARCEIROS DE RESGATE: pessoas jurídicas e/ou físicas conveniadas à ORBIA por meio 

de instrumentos próprios, que oferecem produtos e/ou serviços a serem objeto de resgate de 

PONTOS pelos BENEFICIÁRIOS, conforme regras específicas previamente apresentadas aos 

BENEFICIÁRIOS.  

 

1.8 PARCEIROS DE COALIZÃO: pessoas jurídicas que distribuem PONTOS aos 

BENEFICIÁRIOS conforme as regras de seus programas de fidelidade e relacionamento.  

 

1.9 PLATAFORMA: ambiente virtual onde a ORBIA oferece diversas funcionalidades tais 

como MARKETPLACE e PROGRAMAS DE COALIZÃO, permitindo e facilitando a conexão e 

interação entre os PARCEIROS DE COALIZÃO ou RESGATE e BENEFICIÁRIOS.  

 

1.10 PROGRAMAS DE FIDELIDADE E RELACIONAMENTO CONDUZIDOS POR PARCEIROS DE 

COALIZÃO: programas de fidelidade e relacionamento conduzidos por PARCEIROS DE 
COALIZÃO que conferem PONTOS aos BENEFICIÁRIOS para utilização no PROGRAMA. 
TERMO DE USO: termos e condições de uso da PLATAFORMA da ORBIA. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO 

 

2.1. Este CONTRATO tem por objeto a inclusão do CONTRATANTE como um PARCEIRO DE 

COALIZÃO para a compra e distribuição de PONTOS aos clientes do CONTRATANTE que são 

BENEFICIÁRIOS do PROGRAMA. 

 

2.2. O ACÚMULO DE PONTOS ocorrerá sempre que o BENEFICIÁRIO comprar produtos ou 

serviços diretamente do CONTRATANTE ou por meio de sua REDE DE DISTRIBUIÇÃO. Os 

PONTOS serão creditados ao BENEFICIÁRIO de acordo com o formato operacional a ser 

definido entre as Partes, podendo ser na forma de registro de Notas Fiscais, Fatura ou voucher 

no portal do PROGRAMA, devendo a CONTRATANTE informar o Nome, CPF, tipo e valor dos 

produtos adquiridos pelos BENEFICIÁRIOS, para concessão dos pontos. 
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2.3. O CONTRATANTE informará à ORBIA o critério para definir o número de PONTOS que 

serão concedidos ao BENEFICIÁRIO. A ORBIA não tem ingerência sobre o montante de PONTOS 

que serão distribuídos aos BENEFICIÁRIOS.  

 

2.4. As Partes concordam que o montante de PONTOS ACUMULADOS necessários para 

RESGATE não necessariamente corresponderá ao valor de mercado do produto ou serviço 

resgatado.  

 

2.5. Os detalhes das condições sobre valor dos PONTOS para aquisição pelo 

CONTRATANTE, prazos e outras condições comerciais estão descritas no ANEXO I deste 

CONTRATO. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES COMERCIAIS  

 

3.1. O CONTRATANTE deverá informar a ORBIA, até o dia 5 do mês subsequente ao da 

aquisição, o número de PONTOS atribuídos a cada BENEFICIÁRIO.  

 

3.2. A ORBIA enviará, em até 3 dias da data do recebimento do envio do relatório acima 

descrito, um relatório semanal ao CONTRATANTE contendo o número de PONTOS creditados à 

cada um dos BENEFICIÁRIOS do CONTRATANTE.  

 

3.3. O relatório descrito pela cláusula 3.2., será acompanhado da Nota de Débito com valor 

a ser pago pelo CONTRATANTE à ORBIA de acordo com as condições estabelecidas pelo ANEXO  

 

3.4. O CONTRATANTE efetuará a liquidação financeira de suas obrigações, no prazo de 20 

(vinte) dias a contar do recebimento da Nota de Débito, diretamente em na conta corrente de 

titularidade da ORBIA por TED, DOC, transferência bancária ou boleto, valendo o respectivo 

comprovante de depósito como recibo de pagamento. 

 

3.5. Em casos de atraso no pagamento, ao montante devido será acrescida multa de 2% 

(dois por cento), além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária 

pelo IGP-M/FGV, ambos calculados proporcionalmente aos dias de atraso, até a data de seu 

efetivo pagamento.   

 

3.5.1. O atraso superior a 30 (trinta) dias, autorizará a ORBIA, independentemente de 

qualquer notificação, a suspender o CONTRATANTE do PROGRAMA até que o 

pagamento seja feito.  

 

3.6.  Em caso de descredenciamento, bloqueio ou suspensão do CONTRATANTE qualquer 

que seja o motivo, o CONTRATANTE desde já tem ciência e autoriza que a comunicação desta 

situação seja feita pela ORBIA aos BENEFICIÁRIOS através dos seus canais de comunicação, 

sem que isso gere direito a qualquer tipo de indenização ou compensação de qualquer 

natureza.  
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3.7. Todos os tributos que incidam ou venham a incidir sobre o CONTRATO deverão ser 

recolhidos pela Parte responsável e designada "contribuinte", assim definida na legislação 

aplicável. Caso sejam alteradas as alíquotas ou sejam criados tributos, as Partes concordam em 

renegociar os valores e preços deste CONTRATO para reestabelecer o equilíbrio econômico.  

 

3.8. A ORBIA poderá, a qualquer tempo, independentemente de qualquer aviso ou 

notificação ao CONTRATANTE, modificar a oferta de benefícios e os PARCEIROS DE RESGATE.  

 

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA ORBIA 

 

4.1. Sem prejuízo das demais cláusulas e condições constantes neste CONTRATO, são 

obrigações da ORBIA: 

 

4.1.1. Manter um catálogo diversificado de BENEFÍCIOS para resgate e fomentar, por meio de 

campanhas de marketing, a atratividade do PROGRAMA para BENEFICIÁRIOS e 

PARCEIROS.  

 

4.1.2. Garantir o registro, credenciamento e relação com o BENEFICIÁRIO. 

 

4.1.3. Manter o licenciamento, desenvolvimento, integração, conformidade, bem como 

manutenção corretiva e/ou preventiva da PLATAFORMA e demais aplicações utilizadas 

e/ou desenvolvidas para o PROGRAMA. 

 

4.1.4. Administrar e gerenciar a PLATAFORMA e demais aplicações necessárias para operar o 

PROGRAMA. 

 

4.1.5. Gerenciar atividades de Back Office relacionadas ao PROGRAMA, tais como, mas não 

limitadas a: contabilidade, gerenciamento, marketing, atendimento e comunicação dos 

procedimentos para participação no PROGRAMA. 

 

4.1.6. O suporte e a assistência aos BENEFICIÁRIOS e PARCEIROS DE RESGATE.  

 

4.1.7. Enviar, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, informações sobre o PROGRAMA. 

 

4.2.  A ORBIA não enviará informações granulares sobre o PROGRAMA, BENEFICIÁRIOS, 

RESGATE ou ACÚMULO. As informações serão fornecidas sempre de forma agregada 

garantindo e preservando a confidencialidade e proteção de dados. 

 

4.3. A ORBIA se compromete com o padrão de atendimento e solução de conflitos 

descritos pelo ANEXO II deste CONTRATO.  

 

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DO PARCEIRO 

 

5.1.  Sem prejuízo das demais cláusulas e condições constantes neste CONTRATO, são 

obrigações do CONTRATANTE: 
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5.1.1. Efetuar os pagamentos no prazo estabelecido pela Cláusula Terceira. 

 

5.1.2. Assumir integralmente a responsabilidade pelos produtos e/ou serviços 

comercializados, ainda que por meio de seus distribuidores.  

 

CLÁUSULA SEXTA – VIGÊNCIA E TÉRMINO 

 

6.1. Este CONTRATO vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura e será 

ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos caso nenhuma das Partes se manifeste em 

sentido contrário com 30 (trinta) dias de antecedência da data de renovação. 

 

6.2. O ANEXO I será reajustado a cada aniversário deste CONTRATO em conformidade com 

a variação do IGP-M/FGV. Caso esse índice venha a ser extinto ou se torne, por qualquer 

motivo inaplicável às obrigações assumidas pelas Partes neste Contrato, as Partes desde já 

concordam, em utilizar índice alternativo que substitua. 

 

6.2.1. As Partes acordam que as demais condições comerciais também poderão ser revistas, 

em conjunto, a cada aniversário do CONTRATO.  

 

6.3. Este CONTRATO poderá ser terminado de imediato e de pleno direito, 

independentemente de qualquer aviso, notificação judicial ou extrajudicial, caso qualquer das 

Partes (i) torne-se insolvente ou tenha sua recuperação judicial deferida ou sua falência 

decretada; (ii) descumpra quaisquer obrigações deste CONTRATO não sanada no prazo de 10 

(dez) dias a contar do recebimento de notificação enviada pela Parte Prejudicada; (iii) altere 

sua composição societária de forma que possa comprometer a execução deste CONTRATO ou 

cause conflito de interesses com as atividades da outra Parte.  

 

6.4. Qualquer que seja o motivo de término do CONTRATO, as Partes continuarão 

responsáveis pelo cumprimento de todas as obrigações assumidas durante o período de 

vigência do CONTRATO. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – RECLAMAÇÕES DOS CLIENTES 

 

7.1. As Partes se obrigam a informar, esclarecer e responder todas e quaisquer dúvidas 

e/ou reclamações dos BENEFICIÁRIOS sobre as condições para a distribuição de PONTOS em 

razão deste CONTRATO no prazo estabelecido pelo ANEXO II, sendo certo que: (i) é obrigação 

da ORBIA informar e esclarecer as dúvidas relacionadas à ÓRBIA e à REGULAMENTAÇÃO do 

PROGRAMA; e (ii) é obrigação do CONTRATANTE informar e esclarecer dúvidas dos 

BENEFICIÁRIOS relacionadas às campanhas e acordos comerciais e critérios para distribuição 

dos PONTOS. 

 

7.1.1.  Caso os BENEFICIÁRIOS contatem diretamente a ORBIA para reclamar e/ou 

esclarecer suas dúvidas acerca de informações que devem ser prestadas pelo 

CONTRATANTE, a ORBIA deverá comunicar o CONTRATANTE, usando os meios de 
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que dispuser, inclusive, e-mail com aviso de recebimento, sendo que, o 

CONTRATANTE compromete-se a se manifestar no prazo estabelecido pelo ANEXO II 

perante a ORBIA e BENEFICIÁRIOS. 

 

7.1.2.  Se recebida a reclamação pelo CONTRATANTE este não se manifesta no prazo 

estabelecido pelo ANEXO II, a ORBIA poderá atender à solicitação do BENEFICIÁRIO, 

incluindo a possibilidade de lhe conceder o respectivo crédito de PONTOS solicitado, 

de acordo com as informações por ele prestadas e, após, procederá ao lançamento 

do respectivo valor, como débito, no saldo de PONTOS do CONTRATANTE ou por 

emissão de nota de débito. 

 

7.1.3. As dúvidas dos BENEFICIÁRIOS sobre o PROGRAMA ou sobre a ORBIA que por 

ventura sejam comunicadas aos CONTRATANTE devem ser redirecionadas à ORBIA 

no prazo estabelecido pelo ANEXO II. O não envio dessas informações importará em 

falha do CONTRATANTE que responderá por eventuais prejuízos comprovados pela 

falta de atendimento aos BENEFICIÁRIOS. 

 

7.2. O CONTRATANTE compromete-se a disponibilizar um canal não exclusivo de 

atendimento diretamente para os BENEFICIÁRIOS. 

 

7.3.  Fica desde já entendido entre as Partes que a ORBIA não tem qualquer 

responsabilidade, direta, indireta, subsidiária ou solidária para as reclamações de 

BENEFICIÁRIOS relacionados às promoções de incentivo à fidelidade comercial oferecidas pelo 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA OITAVA – CONFIDENCIALIDADE E PRIVACIDADE DE DADOS PESSOAIS 

 

8.1. As Partes concordam que todas as informações e dados que lhes forem fornecidos pela 

outra Parte, ou dos quais tomarem conhecimento durante a execução deste CONTRATO, 

incluindo, mas não se limitando a toda e qualquer informação, documentos, conhecimento, 

dados, tecnologia, plataformas, segredos comerciais, marcas, estudos, especificações técnicas 

e comerciais, sejam verbais ou por escrito, tangíveis ou intangíveis, Dados Pessoais de seus 

sócios, empregados, prepostos, terceiros e PARTICIPANTES ("Informações Confidenciais"), 

deverão ser tratados como sigilosos independentemente de estarem ou não identificados 

como tal. As Partes se obrigam a manter o sigilo das Informações Confidenciais, não as 

fornecendo, copiando, revelando, publicando ou utilizando de forma diversa do previsto neste 

CONTRATO. 

 

8.2. As Partes se comprometem, mutuamente, a zelar pela manutenção do sigilo de todos 

os segredos comerciais, conhecimentos técnicos e outras informações que venham a tomar 

conhecimento uma da outra, não podendo usar quaisquer dessas informações confidenciais, a 

não ser quando expressamente autorizadas para tanto por seu titular. Nesse sentido, cada 

Parte deverá envidar seus melhores esforços a fim de que seus sócios, empresas afiliadas, 

administradores, prepostos, empregados e/ou quaisquer outras pessoas sob sua 
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responsabilidade (direta ou indireta) mantenham em sigilo todos os termos e condições do 

presente CONTRATO. 

 

8.3. As Partes concordam que as informações do presente CONTRATO são estritamente 

confidenciais e que não serão divulgadas a quaisquer indivíduos, sociedades ou instituições, 

exceto se: 

 

a) A informação for de domínio público, desde que não tenha sido uma das próprias 

Partes, seus representantes, controladoras, controladas ou empresas que, direta ou 

indiretamente, estão sujeitas ao mesmo controle a que está sujeita a Parte, a 

responsável pela informação ter caído em domínio público; 

 

b) A divulgação for exigida por autoridade governamental ou por ordem judicial, sob 

pena de ser caracterizada desobediência ou outra penalidade. Nestas hipóteses, o 

material a ser revelado deverá ser objeto de toda a proteção governamental ou judicial 

possível, devendo a Parte que estiver obrigada a revelar tais informações prontamente 

notificar a outra para que possa adotar as medidas cabíveis junto à autoridade ou 

Tribunal para proteção das informações; 

 

c) A informação em poder da Parte for resultado de sua própria pesquisa, contanto que 

possa comprovar tal circunstância. 

 

8.4. As Partes se comprometem e se obrigam a tomar todas as medidas necessárias à 

proteção das informações confidenciais uma da outra, evitando e prevenindo revelação a 

terceiros, exceto se devidamente autorizadas por escrito pela própria Parte titular. As 

informações confidenciais, contudo, poderão ser reveladas aos funcionários que precisem 

conhecê-las para os fins deste CONTRATO, sendo certo que tais funcionários serão 

devidamente avisados acerca da natureza confidencial das mencionadas informações, 

especialmente quanto às suas cláusulas de sigilo, comprometendo-se por escrito e 

pessoalmente à manutenção da confidencialidade das informações. 

 

8.5. Esta obrigação subsistirá por um período de 5 (cinco) anos contados da data do 

término ou rescisão do presente CONTRATO, ficando ainda ajustado que, em caso de violação 

desta obrigação por qualquer uma das Partes, por si ou por seus empregados, prepostos ou 

representantes, a Parte prejudicada estará legitimada a reclamar e exigir da outra Parte, na 

forma da legislação brasileira, a correspondente indenização por todos os danos e prejuízos 

ocasionados. 

 

8.6. Considerando que dados pessoais significam quaisquer informações relacionadas à 

pessoa natural que a torne identificada ou identificável (doravante simplesmente "Dados 

Pessoais"), as Partes comprometem-se e garantem que: 

 

(a) Somente tratarão Dados Pessoais em conformidade com a lei e, quando operadores, 

de acordo com as instruções da Parte controladora. 
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(b)  colocarão em prática medidas técnicas e organizacionais para proteger os Dados 

Pessoais contra a destruição acidental ou ilícita, a perda acidental, a alteração, 

divulgação ou o acesso não autorizado e contra quaisquer outras formas de 

tratamento ilícito dos Dados Pessoais. 

 

(c) informarão imediatamente à outra Parte sobre qualquer norma, lei ou regulamento 

que lhe são aplicáveis, bem como sobre quaisquer outras circunstâncias que venham a 

proibir a Parte impactada de cumprir suas obrigações no que diz respeito ao 

tratamento de Dados Pessoais, nos termos da lei ou do Contrato. 

 

(d) informarão imediatamente à outra Parte sobre inspeções, auditorias, processos de 

busca e apreensão, ou sobre qualquer outra instrução derivada de qualquer 

autoridade no que diz respeito ao tratamento de Dados Pessoais. 

 

(e) divulgarão Dados Pessoais somente a funcionários que necessitam conhecê-los, para o 

fim único e estrito do cumprimento deste Contrato, sendo que em todo caso: (i) 

deverão informar previamente esse funcionário que tais Dados Pessoais são 

confidenciais; (ii) cientificarão aos funcionários que tratem Dados Pessoais sobre as 

regras desta cláusula; e (iii) aplicarão medidas disciplinarias aos funcionários que 

descumprirem tais regras. 

 

8.7. As Partes declaram que as informações armazenadas por cada uma são independentes 

e se encontram armazenadas em bancos de dados próprios e distintos, sendo a sua guarda, 

tratamento e utilização responsabilidade exclusiva de cada uma das Partes. 

 

8.8. As Partes comprometem-se a não ceder, vender, comercializar, permutar, transferir, 

entregar, ou de qualquer outra forma disponibilizar as informações coletadas no âmbito deste 

CONTRATO a terceiros, exceto quando permitido por lei ou CONTRATO. 

 

8.9. Em caso de transferência de dados pessoais, as Partes declaram o fazem com 

fundamento em uma base legal.  

 

8.10. O CONTRATANTE garante que seguirá, no que tange a proteção de dados pessoais, 

todas as determinações da POLÍTICA DE PRIVACIDADE, garantindo o mesmo nível de proteção 

que a ORBIA proporciona e responsabilizando-se integralmente em caso de qualquer 

vazamento ou manutenção das informações após o atingimento da finalidade para o 

tratamento do dado. 

 

8.11. As Partes se obrigam a cumprir as obrigações previstas na legislação brasileira no que 

tange as regras de proteção de dados pessoais, especialmente, mas não limitado, a Lei 

12.965/14 (Marco Civil da Internet) e Decreto 8.771/16 e, quando em vigor, Lei n. 13.709/18 

(Lei Geral de Proteção de Dados).  

 

8.12. As Partes darão ciência imediata à outra Parte sobre qualquer uso ou divulgação não 

autorizada das Informações Confidenciais ou de qualquer outra violação desta Cláusula Oitava 



  

 9 

 

 

por ela, seus empregados e/ou prepostos e colaborará para ajudar a Parte Prejudicada a 

recuperar a posse das informações confidenciais e/ou impedir o seu uso não autorizado. As 

Partes não poderão revelar eventual incidente à terceiros sem a prévia e expressa 

concordância da outra Parte, exceto se a divulgação for exigida por autoridade governamental 

competente ou por ordem judicial, sob pena de ser caracterizada desobediência ou outra 

penalidade. 

 

CLÁUSULA NONA – DECLARAÇÕES, GARANTIAS E RESPONSABILIDADE DAS PARTES  

 

9.1. As Partes declaram e garantem que: 

 

9.1.1. Atuam de forma socialmente responsável e que não mantêm relações ilegais, 

irregulares ou imorais, com quaisquer outras empresas que lhe prestem serviços 

(parceiros, fornecedores e/ou subcontratados), no que diz respeito a: (a) valores e 

transparência; (b) público interno; (c) ambiente; (d) fornecedores; (e) 

consumidores/clientes; (f) comunidade; (g) governo e sociedade; (h) utilização de 

trabalho escravo, forçado, infantil e infanto-juvenil em sua cadeia produtiva e atua na 

erradicação dos mesmos; (i) emprego de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer 

trabalho - exceto na condição de aprendizes, a partir de 14 (catorze) anos - ou 

menores de 18 (dezoito) anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres e que 

respeita todas as normas e leis aplicáveis a este assunto; (j) tratamento de 

trabalhadores com respeito e dignidade; (k) atendimento à política de remuneração 

mínima exigida pela legislação brasileira e que proveem todos os benefícios 

legalmente determinados; (l) cumprimento dos limites de horas normais e extras 

estabelecidas pela lei do país de fabricação; (m) ambiente de trabalho limpo, seguro e 

saudável de acordo com o padrão legal estabelecido; (n) não discriminação de seus 

funcionários, os direitos das mulheres e o respeito à diversidade; (o) gerenciamento de 

suas atividades de maneira responsável e, atuação proativa de forma a identificar 

eventuais impactos ambientais, decorrentes de suas atividades, e na melhoria das 

condições ambientais; (p) investimento permanentemente no desenvolvimento de 

produtos e serviços confiáveis, que minimizem os riscos de danos à saúde, à segurança 

dos usuários e da comunidade em geral, bem como na eliminação dos desperdícios; (q) 

não contratam terceiros que atuem em desacordo com o acima descrito. 

 

9.1.2. A assinatura deste CONTRATO não resulta na violação de qualquer direito de terceiros 

ou legislação vigente e não existem quaisquer contratos, obrigações, gravames ou 

ônus que impeçam as Partes de firmar este CONTRATO, estando assim, inteiramente 

livres e desembaraçadas para assumir e cumprir todos os direitos e obrigações dele 

resultantes. 

 

9.1.3. Os signatários deste CONTRATO estão investidos de autoridade e de poderes 

necessários, nos termos de seus instrumentos constitutivos. 

 

9.1.4. Não manterão qualquer relação direta com os empregados uma das outras, e exceto 

se expressamente autorizado.  
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9.1.5. Manterão válidas e regulares todas as licenças e condições exigidas pelos órgãos 

públicos competentes para exercerem suas respectivas atividades, bem como 

atenderão as disposições específicas em normas Federais, Estaduais e/ou Municipais, 

resoluções pertinentes e normas regulamentadoras, ficando responsável por 

quaisquer ônus decorrentes de infrações em virtude do seu descumprimento a que, 

direta ou indiretamente, tenha dado causa; 

 

9.1.6. Não ofereceram, prometeram ou autorizaram, nem oferecerão, prometerão ou 

autorizarão a oferta, doação ou pagamento, direta ou indiretamente, em benefício de 

clientes, parceiros de negócios, profissionais da saúde ou qualquer outra pessoa, 

qualquer quantia ou bem de valor, a qualquer tempo ou de qualquer outra maneira, 

com o objetivo de assegurar um benefício indevido ou vantagem comercial desleal, 

influenciar tomada de decisão, ou ainda induzir alguém a violar deveres ou normas 

profissionais; 

 

9.1.7. Não ofereceram, prometeram ou autorizaram, nem oferecerão, prometerão ou 

autorizarão a oferta, doação ou pagamento, direta ou indiretamente, em benefício de 

qualquer Autoridade, qualquer quantia ou bem de valor, com o objetivo de influenciar 

indevidamente, a qualquer tempo ou de qualquer outra maneira, visando obter ou 

reter negócio ou vantagens e/ou induzir alguém a desempenhar atividades que violem, 

ainda que potencialmente, qualquer Lei Anticorrupção, incluindo a prática das 

condutas previstas no Art. 5º da Lei 12.846/2013; 

 

9.1.8. Não foram objeto de nenhuma investigação, nos últimos 5 (cinco) anos, relacionada ao 

descumprimento de qualquer Lei Anticorrupção, e que suas atividades não ensejariam 

qualquer investigação nesse sentido; 

 

9.1.9. Não figuram ou figuraram no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP); 

 

9.1.10. Nenhum diretor, sócio ou acionista das Partes é Autoridade, e nenhuma Autoridade 

tem direito ou interesse em nenhum pagamento ou qualquer outro bem de valor 

fornecido por uma Parte à outra Parte; 

 

9.1.11. Não praticam ou praticarão, nas licitações e/ou contratos públicos em que participam 

ou participarão, nenhuma das condutas previstas no Art. 5º, Inciso IV, da Lei 

12.846/2013. 

 

9.1.12. Para fins da presente Cláusula, “Autoridade” significa qualquer autoridade, 

funcionário, agente, representante ou qualquer outra pessoa, agindo oficialmente ou 

em nome de (i) qualquer órgão ou entidade da administração pública, nacional ou 

estrangeira, federal, estadual ou municipal; (ii) qualquer partido ou candidato político; 

ou (iii) qualquer organização internacional pública. 
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9.1.13. Para fins da presente Cláusula, “Lei Anticorrupção” significa (i) o “US Foreign Corrupt 

Practices Act - FCPA”, de 1977; (ii) o “UK Bribery Act”, de 2010; (iii) a Lei 12.846/2013; 

ou (iv) qualquer outra Lei ou Decreto, federal, estadual ou municipal, que de alguma 

forma regulem a matéria “Anticorrupção”. 

 

9.2. As Partes devem abster-se de praticar quaisquer atos que possam interferir 

negativamente na imagem da outra Parte, suas marcas, produtos ou serviços, 

responsabilizando-se integralmente pelas consequências de qualquer eventual 

descumprimento. 

 

 

9.3.  Cada uma das Partes reconhece a importância do cumprimento de suas respectivas 

obrigações previstas neste CONTRATO, concordando desde já em indenizar, defender e 

inocentar a outra Parte em todas as reclamações, demandas, ações, procedimentos, perdas, 

danos, obrigações, custos, cobranças, despesas (incluindo, sem limitação, custas judiciais e 

honorários advocatícios e periciais) ou responsabilidades de qualquer natureza ocasionadas 

direta por qualquer ação ou omissão, processo ou procedimento, quer seja civil, fiscal, 

administrativo ou investigatório ou de outro tipo, decorrente diretamente de: (a) qualquer 

violação cometida pela outra Parte dos termos ou obrigações deste CONTRATO; (b) a qualquer 

tempo, de qualquer declaração prestada pela outra Parte; ou (c) qualquer outro ato ou 

omissão da outra Parte que cause danos comprovados aos BENEFICIÁRIOS ou a terceiros. 

 

9.4. A ORBIA não se responsabilizará por eventuais fraudes, sendo o CONTRATANTE 

inteiramente responsáveis pelos prejuízos decorrentes de operações de crédito indevido de 

PONTOS e por eventuais outras fraudes além das já previstas no presente CONTRATO, desde 

que tais ocorrências não decorram e/ou não tenham vínculo ou nexo causal com a plataforma 

tecnológica administrada pela ORBIA. A ORBIA compromete-se, porém, a empregar seus 

melhores esforços para auxiliar a CONTRATANTE no combate de fraudes, inclusive tomando 

medidas que estejam ao seu alcance, quando possível, para evitar os prejuízos da 

CONTRATANTE. 

 

9.5. Este CONTRATO não cria qualquer vínculo trabalhista entre as Partes e seu respectivo 

pessoal.  Cada uma das Partes, para todos os fins legais e de direito, é, será e permanecerá a 

única empregadora e/ou responsável pelo respectivo pessoal e, nessa qualidade, assume a 

responsabilidade pelo (i) cumprimento de toda legislação trabalhista, previdenciária, 

tributária, civil e de qualquer outra natureza, inclusive das normas coletivas de trabalho 

referentes ao seu pessoal, e (ii) cumprimento e/ou pagamento de todas as obrigações, 

despesas (incluindo, mas não se limitando a locomoção, estadia e alimentação), impostos, 

contribuições, bônus, indenizações, compromissos e/ou obrigações similares, vencidos ou 

vincendos, relacionados ao seu pessoal ou resultantes de acidentes de trabalho, exonerando a 

outra Parte de quaisquer dessas responsabilidades, ainda que de forma subsidiária 

 

CLAUSULA DÉCIMA - MARCAS REGISTRADAS E PROPRIEDADE INTELECTUAL 
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10.1. A ORBIA estará, sem prejuízo de outras disposições contidas no CONTRATO, autorizada 

a utilizar os nomes comerciais e marcas registradas do CONTRATANTE, para os fins específicos 

de divulgação da presente parceria. O CONTRATANTE estará autorizado a usar os nomes 

comerciais e marcas registradas da ORBIA; observado, entretanto, que cada Parte: (a) não 

deverá criar uma marca composta unitária envolvendo alguma Marca da outra Parte, sem a 

aprovação prévia da outra Parte, e (ii) não poderá, de nenhuma forma, transformar ou 

modificar a identidade visual da marca, logomarca e outros sinais de identificação da outra 

Parte. 

 

10.2. Cada Parte reconhece que a utilização que venha a fazer das Marcas da outra Parte 

não criará para si, nem representará que esta tenha qualquer direito, titularidade ou 

participação sobre essas Marcas, ou com relação a elas, exceto as licenças expressamente 

concedidas neste CONTRATO. Cada Parte concorda em não tomar qualquer medida que venha 

a contestar ou prejudicar os direitos de marca registrada da outra Parte. 

 

10.3. Cada Parte concorda em notificar prontamente a outra Parte sobre qualquer uso não 

autorizado das Marcas ou sobre Propriedade Intelectual da outra Parte do qual tenha 

conhecimento efetivo. Caberá exclusivamente a cada Parte o direito e opção de iniciar 

processo judicial por violação de direitos sobre as Marcas ou sobre Propriedade Intelectual 

dessa Parte ou por concorrência desleal em relação a essas Marcas; observado, entretanto, 

que cada Parte concorda em prestar à outra Parte cooperação e assistência cabíveis com 

relação a quaisquer processos judiciais por violação de direitos sobre Marcas e sobre 

Propriedade Intelectual. 

 

10.4. O CONTRATANTE reconhece que toda a propriedade intelectual no que tange a 

PLATAFORMA é de propriedade exclusiva da ORBIA. 

 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - COMUNICAÇÕES 

 

11.1. Qualquer aviso ou comunicação de uma Parte à outra a respeito deste Contrato será 
feita por escrito e poderá ser entregue ou enviada por correio registrado ou meio 
eletrônico, em qualquer caso com prova do seu recebimento, ao endereço e em 
atenção dos representantes legais abaixo indicados: 

 

CONTRATANTE:   

A/C Sr.(a)  

Endereço:  

Fone:  

E-mail:  

 

ORBIA:  
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A/C Sr. (a) Adelmo Hideyoshi Inamura 

Endereço: Av. Nações Unidas, 12901 | Torre Norte | 3º andar | Brooklin São Paulo – SP | CEP: 
04578-910 

Fone: (11) 3513-9018 

E-mail: adelmo.inamura@orbia.ag 

 

11.1.1. Qualquer alteração nas informações para contato, deve ser imediatamente 

comunicada, sob pena de tornarem válidas as comunicações enviadas ao contato 

desatualizado.  

 

11.2. As Partes convencionam o recebimento de mensagens e arquivos eletrônicos como 

prova documental para todos os efeitos. 

 

11.3. As Partes convencionam, ainda, que toda e qualquer comunicação por e-mail ou outro 

meio eletrônico será considerada comprovadamente eficaz e regularmente cumprida quando 

da apresentação do recibo de entrega da mensagem. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

12.1. A omissão de qualquer das Partes em requerer execução de qualquer disposição deste 

CONTRATO não constituirá renúncia nem afetará seu direito de exigir o cumprimento da 

respectiva disposição, sendo certo que a tolerância, por qualquer uma das Partes, com relação 

ao descumprimento de qualquer disposição do CONTRATO, não constituirá renúncia às demais 

disposições, tampouco ensejará a ineficácia de qualquer disposição. Toda renúncia somente 

será válida se efetuada por escrito e assinada pelo representante legal da Parte que estiver 

renunciando. 

 

12.2. O presente CONTRATO não confere exclusividade a nenhuma das Partes. 

 

12.3. Este CONTRATO constitui o entendimento integral entre as Partes no que tange ao seu 

objeto, podendo ser modificado somente através de instrumento escrito devidamente 

assinado pelos representantes legais das Partes. 

 

12.4.  Todos os termos, condições e disposições deste CONTRATO são independentes. Na 

hipótese de qualquer termo, condição ou disposição deste CONTRATO ser considerado, por 

juízo ou árbitro competente, inválido, inexequível ou ilegal, no todo ou em parte, por qualquer 

motivo, a validade e exequibilidade dos demais termos, condições e disposições não serão 

afetados. 

 

12.5. Nenhuma das Partes poderá ceder este CONTRATO, no todo ou em parte, sem o 

prévio consentimento por escrito da outra Parte.  
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12.6.  As Partes deste instrumento são contratantes independentes, sendo certo que 

nenhuma das Partes terá autoridade para contratar em nome da outra Parte ou de criar 

responsabilidade ou encargo para a outra Parte, exceto se expressamente ora previsto e 

autorizado. 

 

12.7. Caso Fortuito e Força Maior. Nenhuma das Partes será considerada em mora ou 

inadimplemento se o motivo do atraso ou do descumprimento das obrigações decorrer de 

caso fortuito ou força maior, na forma estabelecida pelos artigos 393 e 399 do Código Civil 

Brasileiro (Lei n°10.406/2002). 

 

12.8. As Partes não poderão ser responsabilizadas pelo não cumprimento de qualquer 

obrigação deste Contrato em razão de caso fortuito e força maior (consoante disposto no art. 

393 do Código Civil), decisões judiciais especificamente impeditivas, leis ou regulamentos 

expressamente proibitivos. Em tais hipóteses, o não cumprimento as obrigações aqui 

assumidas não será considerado inadimplemento contratual, não constituindo, portanto, 

motivo para a rescisão do presente Contrato, na medida em que o evento impeditivo seja 

temporário. 

 

12.9. As Partes declaram que leram e que estão de acordo com todos os termos e condições 

deste CONTRATO.  

 

12.10.  Este CONTRATO será regido e interpretado de acordo com a legislação brasileira, e 

fica eleito o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para dirimir quaisquer dúvidas 

ou controvérsias dele oriundos. 

 

E, por estarem justas e acordadas, as Partes assinam este CONTRATO utilizando assinaturas 

eletrônicas, que tem sua integridade e validade jurídica, de acordo com a Medida Provisória nº 

2.200-2/2001, sendo assim, as Partes declaram estarem cientes de que este instrumento 

produz todos os efeitos de fato e jurídicos, como se fosse assinado fisicamente e que está em 

consonância com todas as disposições legais existentes, tendo plena eficácia probatória. 

 

São Paulo, 27 de outubro de 2020. 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

CONTRATATE: 

 

 

___________________________________________________________________________ 

REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIAÇÃO S.A. 

 

TESTEMUNHAS: 
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__________________________________ ____________________________________ 

Nome:                   Nome:                    

         

CPF/MF:                CPF/MF: 
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ANEXO I – CONDIÇÕES COMERCIAIS  

 

 

 

1.1. O Acúmulo de PONTOS se dará em razão da compra de produtos e/ou serviços 

oferecidos pelo CONTRATANTE, seja de forma direta ou indireta (por meio de distribuidores).  

 

1.2.  O CONTRATANTE deverá confirmar à ORBIA o montante de PONTOS que deverão ser 

creditado ao BENEFICIÁRIO. 

 

1.3. Campanhas ou promoções especiais para ACÚMULO DE PONTOS deverão ser objeto 

de acordo firmado pelas Partes.  

 

1.4. O CONTRATANTE poderá solicitar a REVERSÃO de PONTOS creditados a determinado 

BENEFICIÁRIO, desde que: (i) Os PONTOS tenham sido creditados a menos de 60 (sessenta) 

dias do pedido para a REVERSÃO; (ii) o BENEFICIÁRIO tenha saldo de PONTOS suficiente; (iii) o 

CONTRATANTE justifique a sua solicitação.  

 

1.5. As regras do PROGRAMA são aquelas descritas pelo REGULAMENTO, disponível pelo 

link: (https://www.orbia.ag/Home/PublicRulesIndex).  

 

1.6. Para aquisição de Pontos a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$0,0585 

por Ponto. 

1.7. Esse valor poderá ser corrigido, a cada aniversário do Contrato, com base no Índice 

Geral de Preços – Mercado da Fundação Getúlio Vargas (IGP-M/FGV). 
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ANEXO II  

 

As Partes deverão obedecer ao seguinte SLA (Service Level Agreement ou Acordo de Nível de 

Serviço):  

 

CADASTRO   2 dias corridos, a contar da data da 
confirmação da compra 

RETORNO PARA O BENEFICIÁRIO (em caso 
de dúvidas ou reclamações)  

2 dias úteis, a contar do dia subsequente à 
data de abertura do chamado 

CRÉDITO DE PONTOS  30 dias corridos, a contar da data da 
confirmação da compra 

RESOLUÇÃO DE CONFLITO NO PRIMEIRO 
CONTATO  

75% 

TRANSFERENCIA DE PONTOS  24 horas, a contar da solicitação de 
transferência.  

ANÁLISE DE CASOS SUSPEITOS DE FRAUDE 30 dias corridos  

CONFIRMAÇÃO NÚMERO DE PONTOS PARA 
CRÉDITO AO BENEFICIÁRIOS  

10 dias corridos 

BLOQUEIO DE CONTA  20 dias corridos  

OUTROS  30 dias corridos  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


