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CONTRATODEPRESTAÇÃODESERVIÇOSDERASTREAMENTOEPROTEÇÃO
ADICIONAL 

Este CONTRATO DE PRESTAÇÃODESERVIÇOSDERASTREAMENTOEPROTEÇÃO
ADICIONAL(o“C
 ontrato”)écelebrado;deumladopelo: 

Contratante; 

epelooutroladopor; 

KOVI TECNOLOGIA LTDA (“Kovi”), com sede na Avenida das Nações Unidas nº 19707,
EdifíciodasNaçõesUnidasandar1º,2ºe3º,BairroJardimPromissão,nacidadedeSãoPaulo,
EstadodeSãoPaulo,CEP04753-100,inscritanoCNPJ/MEsobonº30.980.329/0001-27,neste
ato representada nos termos de seu Contrato Social, porseusrepresentanteslegaissubscritos.
KOVI e Contratante são coletivamente referidos aqui como “P
 artes”, e cadaumé,àsvezes,
referidocomo“P
 arte”, 


CONSIDERANDOS 

CONSIDERANDOQUE,aKoviprestaserviçosdemonitoramentoerastreamentodeveículos; 

CONSIDERANDOQUE,opresenteinstrumentovisaregularostermosdeprestaçãodeserviço
pelaKovi;e 

CONSIDERANDO QUE, o Contratante deseja celebrarcontratocomaKoviparaaprestação
dosreferidosserviços. 

SENDO ASSIM, PORTANTO, as Partes têm entre si justo e contratado a celebração do
presenteContrato,queseregerápelasseguintescláusulasecondições: 


CLÁUSULA1–DEFINIÇÕESEINTERPRETAÇÃO 

1.1
Definições 

Osseguintestermosterãoossignificadosabaixo: 
“AssistênciaTécnica”significaoconjuntodeserviçosdefinidosnaCláusula3.1.1. 
“Contratante” significa a pessoa identificada como contratante na Folha de Rosto deste
Contrato. 

“Contrato” significa este Contrato de Prestação de Serviços de Rastreamento e Proteção
AdicionalcelebradoentreoContratanteeaKovi,incluindotodososAnexosdesteinstrumento
(que são considerados totalmente incorporados e fazem partedele),conformeomesmopossa
ser modificado, emendado, complementado ou substituído detemposemtemposconformeas
disposiçõesdopresente. 

“Dia Útil” significa todos os diasalémdeumsábado,domingooudiaemqueosbancossão
autorizadosouobrigadosapermanecerfechadosnalocalidadeondefoicelebradoesteContrato. 


“Equipamentos”temosignificadoestabelecidonaCláusula3.3desteContrato 

“Folha de Rosto” significa as especificações deste Contrato, onde são qualificados e
individualizados o Contratante e o Veículo, definido o preço cobrado, os prazos devigência,
entreoutrasinformações.AFolhadeRostoéparteintegranteeinseparáveldesteContrato. 

“Kovi”temosignificadoestabelecidonasqualificações. 

“Parte”e“P
 artes”têmossignificadosestabelecidosnasqualificações. 

“Prazo”temosignificadoestabelecidonaCláusula5.1desteContrato. 

“Serviços” significa, por exemplo, os serviços de monitoramento e rastreamento de veículos
prestados pela Kovi ao Contratante no âmbito deste Contrato, conforme especificados na
Cláusula3.1. 

“Veículo”éoautomóvel,especificadonaFolhadeRosto,objetodosserviçosderastreamentoe
proteçãoadicional. 

“Condições gerais” são o conjunto dascláusulascontratuais,comunsatodasasmodalidades
e/ou coberturasdeumplanodeseguro,queestabelecemasobrigaçõeseosdireitosdaspartes
contratantes. 

“Segurado” é a pessoa física ou jurídica que contrata o seguro e/ou está exposta aos riscos
previstosnascoberturasindicadasnaapóliceedefinidosnestasCondiçõesGerais. 

“Seguradora”éaUSEBENSSEGUROSS/A.,empresaautorizadapelaSusepafuncionarno
Brasileque,recebendooprêmio,assumeosriscosdescritosnocontratodeseguro. 

“Sinistro”éaocorrênciadoeventoprevistoecobertopelocontratodeseguro. 

“Propostadeseguro”éodocumentoquedeveserassinadopeloproponente,seurepresentante
legalouporcorretordeseguroshabilitadoparacelebraçãooualteraçãodocontratodeseguro. 


CLÁUSULA2–OBJETO 

2.1

RastreamentoeAssistênciaTécnica 

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de monitoramento erastreamentode
veículos(os“S
 erviços”),conformedefinidosnaCláusula3.1,pelaKoviparaoveículodeuso
doContratanteindicadonaFolhadeRostodesteContrato(o“V
 eículo”). 
2.1.1. AoContratantetambémsãooferecidascoberturasdesegurodaseguradoraparceirada
Kovi, nos termos da proposta anexa, que poderá ser preenchida pelo Contratante ou por seu
representantelegal. 




CLÁUSULA3–SERVIÇOS 

3.1
Serviços 

Os Serviços pactuados compreendem exclusiva e restritivamente: (a) monitoramento,
rastreamento e localização do Veículo; (b) bloqueio do Veículo, envio de equipe de pronta
resposta da Kovi ou de empresa especializada no ramo e comunicação com as autoridades
policiaisemcasoderoubooufurtodoveículo;(c)AssistênciaTécnica;e(d)CarroReserva.. 
3.1.1 A Assistência Técnica écompostapelosseguintesserviços:(i)serviçodeguinchoem
todooterritórionacional,comreboquedocarroàoficinaoulocaldeescolhadoContratanteem
umraiodequilometragemdefinidonaFolhadeRostocombasenalocalizaçãodoveículo;(ii)
enviodemecânicooureboqueàlocalizaçãodoveículoemcasodefalhaelétricaoumecânica;
(iii) auxílio na troca de pneus ou envio de reboqueatéoborracheiromaispróximo,massem
arcar com o custo de pneu extra; (iv) serviços de chaveiro para ajuda em abrir oVeículoou
fazerchavenova,massemarcarcomocustodachave;(iv)disponibilizaçãodeestacionamento
por uma noite no casodeimpossibilidadedeconduçãodeveículodiretamenteàoficina;e(v)
serviçodebloqueioremotodoveículo. 
3.1.1.1 A utilização dos serviços da Assistência TécnicapeloContratanteélimitadaa1(um)
usopormês,semcustoadicional. 
3.1.2. Os Serviços poderão também compreender, caso contratado conforme especificaçãona
Folha de Rosto, o fornecimento de carro reserva pela Kovi a ser utilizadoatéomomentoda
recuperação do veículo ou da indenização do segurado, limitado à duração máxima de até 1
(um) mês corrido. O serviço poderá ser utilizado por uma únicavezaolongodavigênciado
Contrato. 
3.1.2.1. O oferecimento de veículo reserva estarásujeitoaopagamentopréviodeumacaução
definida na Folha de Rosto e a apresentaçãodeumaCarteiraNacionaldeHabilitação(CNH)
válidanomomentodalocação;ousodocarroreservaeadevoluçãodacauçãoestarãosujeitosa
todasasregrasecritériosdelocaçãodaKovivigentesnomomentodautilizaçãodesteServiço,
incluindo-se mas não se limitando à cobrança por avarias, multas e outras despesas
extraordináriasdecorrentesdautilizaçãodoveículoreserva. 
3.1.2.2. O modelo e características de veículo reserva fornecido estarão sujeitos à
disponibilidadenomomentodarequisição,eserãodeterminadospelaKovi.
3.1.2.3. O carro reserva será agendado para retirada, em local indicado pela Kovi,ematé48
(quarentaeoito)horasapósrealizadasasdevidascomunicaçõesdaocorrênciaecomprovadaa
nãolocalizaçãodoveículo. 
3.1.2.3. Os Serviços poderão ser prestados diretamente pela Kovi ou por empresas parceiras
devidamentehabilitadas. 

3.2
DisponibilidadedosServiços 

AKovisecomprometeadisponibilizareprestarosServiços24(vinteequatro)horaspordia,
durante os 07 (sete) dias da semana durante o Prazo, desde que (i)osEquipamentosestejam
devidamente instalados no Veículo; (ii) o Contratante realize as manutenções indicadas pela

Kovi quando esta constatar que os Equipamentos não estão funcionando corretamente,
conforme disposto na Cláusula 3.2.1; e (iii) o Contratante esteja adimplente com suas
obrigaçõesnoâmbitodesteContrato. 
3.2.1 CasoaKoviconstateanecessidadedemanutençãooutrocadosEquipamentos,aKovi
irá notificar o Contratante para que compareça ao pátio da Kovi em até 3 (três) dias para o
reparooutrocadosEquipamentos. 
3.2.1.1CasoduranteavisitaaopátiosejamconstatadosdanosaosEquipamentoscausadospelo
Contratante,estedeveráarcarcomoscustosdoreparooudatrocadosEquipamentos,conforme
ocaso. 
3.2.1.2 Caso o Contratante não compareça ao pátio da Kovi dentro do prazo estipulado na
Cláusula 3.2.1, será enviada notificação ao Contratante informando-o da suspensão dos
Serviços. 
3.2.1.3 Caso não haja resposta do Contratantequantoànotificaçãoematé24(vinteequatro)
horas doiníciodasuspensãoprevistaacima,ouoContratanteserecuseaapresentaroveículo
ao pátio da Kovi em até36(trintaeseis)horasdoiníciodareferidasuspensão,esteContrato
será rescindido automaticamente, devendo ocorrer a desinstalação dos Equipamentos com o
pagamentodarespectivataxa,conformedispostonaCláusula4.5. 
3.3 

InstalaçãodosEquipamentos 

3.3.1 Antes da assinaturadoContrato,foirealizadavistoriadoVeículoempátiodaKovi(a
“Vistoria”). Na Vistoria foram verificadas as condições do Veículo antes da contratação, as
quaisoContratanteconcedepermissãoparaquesejam compartilhadasjuntoàseguradorapara
finsdeaprovaçãofinaldecoberturaecálculodacoberturadoseguro. 
3.3.2 Após a aprovação do Veículo na Vistoria, o rastreador, o bloqueador e o(s) token(s)
fornecidos pela Kovi (conjuntamente, os “E
 quipamentos”) foram instalados no Veículo
mediante o pagamento de taxa de instalação (quando aplicável), conforme valores e política
definidosnaFolhadeRostodesteContrato. 
3.3.3 O Contratante declara estar ciente de que: (i) para a instalação dos Equipamentos,
podem ser necessárias alterações no Veículo, inclusive a furação dos painéis para fixação de
peças;e(ii)odesempenhoelétricoemecânicodoVeículopoderáserimpactadoemvirtudeda
instalação dos Equipamentos. A Kovi não se responsabilizapeloseventuaisdanosaoVeículo 
diretamente causados ouquepossamsurgiremdecorrênciadainstalaçãooudesinstalaçãodos
Equipamentos,desdequeestesnãoimpeçamaregularconduçãodoveículo. 

3.4 Mandato 

3.4.1 O Contratante outorga à Kovi e/ou empresas parceiras devidamente identificadas e
habilitadas poderes especiais para, em caso de furto ou roubo do Veículo, proceder aos atos
necessários junto às autoridades judiciais, policiais e administrativas competentes, bemcomo
parabloquearousodoVeículoeutilizarequipesprópriase/oupromoveracontrataçãodeoutras
empresas especializadas com o fim de tentar recuperar o Veículo. Para tanto, o Contratante
outorgaparaaKoviaprocuraçãoparaliberaçãodoVeículo,nostermosdoAnexoII.  

3.4.2 Emcasodeescolhapelacontrataçãodoseguro,conformepropostaanexa,oContratante
tambémoutorgapermissãoàKovie/ouempresasparceirasdevidamentehabilitadasparaqueas

informações de monitoramento e rastreamento do Veículo sejam compartilhadas com a
seguradoraeutilizadas,inclusive,pararegulaçãodesinistro. 


CLÁUSULA4–PAGAMENTO 

4.1
ParcelaMensal 

Em contraprestação aos Serviços, o Contratante deve realizar o pagamento, na modalidade
pré-pago, de parcela mensal no valor indicado na Folha de Rosto deste Contrato, devendo a
primeira parcela, conforme definido na Folha de Rosto: (i) ser paga em até 5 (cinco) dias
contados da instalação do Rastreador e as parcelas subsequentes no 1º dia de cada mês de
vigência;ou(ii)serabatidadetaxadeadesãodeigualvalorcobradaanteriormenteainstalação
dosEquipamentos. 

4.2
MeiosdePagamento 

4.2.1 AcritériodoContratante,opagamentopodeocorrerpormeiodequalquerdosmeiosde
pagamento informados nas faturas, que podem incluir: (i) cobrança no cartão de crédito de
formarecorrenteoupontual;(ii)boletobancário;ou(iii)transferênciaentrecontasviaPIX. 

4.2.1.1 Caso seja feita a opção pelo pagamento via cartão de crédito não recorrente, boleto
bancário ou transferência entre contas via PIX, em caso do não recebimento da fatura pelo
Contratante, este deverá contatar a Kovi antesdadatadevencimentoesolicitarinstruçõesde
comoprocedercomopagamento. 

4.3
AtrasonoPagamento 

4.3.1 O não pagamento, pelo Contratante, dos valores pactuados no seu respectivo
vencimento implicará: (i) a suspensão dos Serviços oferecidos pela Kovi no âmbito deste
Contrato;(ii)acobrançademultade10%(dezporcento)sobreovalordevido,alémdejurosde
1% (um por cento) ao mês e atualização monetária pela variação positiva do IGP-M da
FundaçãoGetúlioVargassobreovalordaparcelaematraso,calculado“proratadies”,desdea
datadovencimentoatéseuefetivopagamento;e(iii)asuspensãodacoberturasecuritária,nos
termosdapropostaanexa. 

4.3.1.1 A Kovi poderá tomar as providências cabíveis para recuperação de seu créditoedos
equipamentos instalados, inclusive, mas não se limitando, à promoção de negativação do
Contratante perante osórgãosdeproteçãoaocrédito,obloqueiodoveículoouoacionamento
judicial. 

4.3.1.2 Caso haja atraso no pagamento, pelo Contratante, por período igual ou superiora15
(quinze)dias,esteContratoserárescindidoautomaticamente,permanecendo,contudo,vigentes
asobrigaçõesdefinidasnaCláusula4.5. 

4.4
Tributos 

Em caso de criação de novos tributos, ou modificação das atuais alíquotas de impostos, que
incidam sobre o objeto deste Contrato, de forma a majorar os custos da Kovi, o preço dos
Serviçosseráreajustadopararefletirtalmudança. 


4.5
TaxadeDesinstalação 

4.5.1 ComotérminodoContrato,independentementedarazão,inclusivepelanãorenovação
oupelodispostonaCláusula6(Rescisão),oContratantedeverácomparecerapátiodaKovi,em
até15(quinze)dias,emhorárioagendado,paraadesinstalaçãodosEquipamentos,devendoser
paga a respectiva taxa de desinstalação (se aplicável), conforme valor e política definidosna
FolhadeRostodesteContrato. 

4.5.2 Em casodenãodevoluçãodosEquipamentosnoprazoindicadonaCláusula4.5.1,ou
casosejamidentificadosperdasoudanos,intencionaisouacidentais,causadospeloContratante
aos Equipamentos ou ainda na impossibilidade de se devolver os Equipamentos, como na
ocorrência de perda total doVeículooufurtoouroubodoVeículoemquenãosejapossívela
recuperação,oContratantedeveráreembolsaràKoviovalorintegraldosEquipamentos. 

4.5.2.1 Emcasodesinistrocobertopelaseguradora,ovalordosEquipamentosperdidospoderá
serdeduzidodiretamentedaindenizaçãoaserrecebidapeloContratante. 

CLÁUSULA5–PRAZO 

5.1
O presente Contrato é celebrado pelo prazo de 12 (doze) meses, contadosapartirda
data de instalação do Rastreador (o “P
 razo”). O Contrato poderá ser renovado por iguais
períodossucessivamente,mediantemanifestaçãodeambasasPartes. 

5.2
Na hipótese de renovação deste Contrato, serão aplicados os novos preços para a
prestaçãodosServiçosvigentesnadatadamencionadarenovação,sendoqueopagamentopelo
Contratante do valor estabelecido nos termos deste item representa aceitação tácita do
Contratantequantoaonovopreço. 

CLÁUSULA6–TÉRMINODOCONTRATO 

6.1
ResoluçãoAntecipada 

As Partes reservam o direito de resolver antecipadamente o presente Contrato,
independentemente de qualquer tipo de notificação, mediante a ocorrência das seguintes
hipóteses: 

a) Atraso no pagamento de qualquer parcela da mensalidade superior a 15 (quinze) dias,
conformeodispostonaCláusula4.3.1.2; 

b) Recusa pela seguradora de oferecimento de cobertura para o Veículo após análise das
condiçõesaveriguadasnaVistoria,conformeostermosdaCláusula3.3.1; 

c) Descumprimento de qualquer obrigação assumida pelo Contratante em decorrência deste
Contratonãosanadoematé15(quinze)dias; 

d) Cessão ou transferência pelo Contratante dos direitos eobrigaçõesnoâmbitodopresente
Contratoaterceiros,semprévianotificaçãoeanuênciadaKovi; 

e) UtilizaçãodosServiços,peloContratante,emdesacordocomoContrato; 


f) OmissãodeinformaçõespeloContratantecomvistasàobtençãodevantagensindevidas,ou
quepossamdequalquerformainterferirnaavaliação,aceitaçãoeprecificaçãodosserviços
oudorisco; 

g) CancelamentodoCPFdoContratantepelaReceitaFederal; 

h) NahipótesedeoContratantedeixarseusdadoscadastraisdesatualizados; 

i) Caso o Contratante não compareça ao pátio da Kovi para manutenção ou troca dos
Equipamentosquandosefaçanecessário,conformedispostonaCláusula3.2.1.2; 

j) Troca,venda,locaçãoe/ousublocaçãodoVeículopeloContratante; 

k) FurtoouroubodoVeículoemquenãosejapossívelsuarecuperação;e 

l) AcidentecomperdatotaldoVeículo. 

6.2
RescisãoporConveniênciadoContratante 

6.2.1 O Contratante também poderá rescindir injustificadamente o Contrato, a qualquer
tempoesemincorreremqualquertipodepenalidade,ressalvadoodispostonaCláusula4.5. 

6.2.2 EmcasodetérminodoContrato,porqualquerdosmotivoselencadosnestaCláusula6
(Término do Contrato), a parcela referente ao mês de vigência em que se efetuou a rescisão
deverá ser paga integralmente,permanecendoosServiçosdisponíveisatéofimdesteperíodo.
Não haverá, portanto, qualquer reembolso referente ao valor proporcional entreodiaemque
ocorreuarescisãocontratualeofimdoúltimomêsdevigência.

CLÁUSULA7–DOSEGURO 

7.1
O Contratante reconhece que os Serviços não sãoenãoequivalemaumcontratode
seguroequeaKovinãoéumasociedadeseguradora.Acoberturasecuritáriaoferecidanesteato
aoContratanteobservaráasdisposiçõesdascondiçõesgeraisdosegurodarespectivasociedade
seguradora,oraapresentadasaoContratante,sendodesuatotalciência. 

CLÁUSULA8–DISPOSIÇÕESGERAIS 

8.1
DadosCadastrais 

8.1.1 OContratantesecomprometeamantertodososseusdadoscadastrais,doveículoede
contato devidamente atualizados, devendo informar à Kovi através dos canais indicados na
FolhadeRostodesteContrato,nositee/ounoaplicativodaKovi. 

8.1.2 Eventuais alterações cadastrais somente obrigarão a Kovi se forem corretamente
informadas,sendoqueoContratanteseobrigaaisentaraKovidequalquerprejuízodecorrente
defaltadeatualizaçãooudeomissãonaentregadeinformaçõesatualizadaspeloContratante. 

8.2
CondutadasPartes 

QualquertolerânciadequalquerdasPartespelo(i)nãocumprimento,oucumprimentoparcial,
pela outra, de qualquer obrigação relacionada a este Contrato, (ii) não exigência de

adimplemento de determinada obrigação, ou, ainda, (iii) a admissão de cumprimento de
obrigaçãodeformadiversadaprevistanesteContrato,seráconsideradameraliberalidade,não
constituindoemnovaçãorenúnciadedireitosenemdireitoadquiridopelaoutraParte. 

8.3
Divisibilidade 

Se qualquer das cláusulas ou disposições do presente Contrato for considerada ilegal ou
inválida,emqualquerprocedimentoadministrativooujudicial,areferidailegalidade,invalidade
ou ineficácia deverá ser interpretada restritivamente, não afetando as demais cláusulas do
Contrato,asquaispermanecerãoválidaseemplenovigor. 

8.4
Cessão 

A Kovi poderá ceder e transferir os direitos e obrigações deste Contrato, integral ou
parcialmente, a seu exclusivo critério, comunicando o Contratante com 10 (dez) dias de
antecedência,assumindoocessionáriotodasasobrigaçõesperanteoContratanteporforçadeste
Contrato. Entretanto, a Kovi permanecerá obrigada, individual e solidariamente, com o
cessionárioduranteoprimeiroperíododevigênciadoContrato. 

8.5
Avisos 

Todos os avisos, demandas,reivindicações,solicitações,comunicaçõesenotificaçõesexigidas
oupermitidasporesteContratooupelalei,devemserentreguesoufornecidosaumaPartepela
outraParte,edeverãoserfeitosporescritoeassinadospelaPartequefeztalnotificação,eserão
consideradosdevidamentefornecidos,entregueserecebidospelaoutraPartequandoentregues
por correio registrado com aviso de recebimento solicitado, ou nos endereços de e-mail
indicados na Folha de Rosto deste Contrato, e/ou conforme sejam atualizados edevidamente
comunicadosacadaumaasPartes,nostermosdacláusula8.1,acima. 

8.6
AcordoIntegral 

OpresenteContrato,incluindoseusrespectivosAnexos,constituiototalentendimentoentreas
Partes e se sobrepõe a todos os acordos e entendimentos prévios em relação ao mesmo. O
presente Contrato, incluindo seus respectivos Anexos, não poderá ser aditado, alterado ou
modificadoporqualqueroutraforma,quenãoatravésdeacordoescritoeassinadoporambasas
Partes.Emexceçãoatalregra,aKovipoderáalterarunilateralmenteopresentecontratodesde
quenãoaltereosserviçosoferecidosdemodoaprejudicaroContratante. 

8.7
DadosPessoais 

AKovideverácumprirasnormaseobrigaçõescontidasnaLeinº13.709/18etodasasdemais
leis de proteção de dados aplicáveis ao tratamento(conformedefinidonacitadalei)dedados
pessoais recebidos do Contratante. Quaisquer dados pessoais recebidos da Contratante pela
Kovidestinam-seexclusivamenteaocumprimentoeexecuçãodoobjetodesteContrato. 


8.8
Interpretação 

8.8.1 Excetoquandoocontextoexigirdeoutraformaouamenosqueexpressamentedisposto
emcontrário: 

(a) os termos em maiúsculas usados neste Contrato têm os significados
especificadosnaCláusula1.1(Definições); 

















(b) osingularincluiráopluralevice-versa; 
(c) referências a “A
 rtigos”, “C
 láusulas” ou “A
 nexos” (se houver) serão para
artigos, cláusulas ou anexos (se houver) do presente Contrato, exceto se
explicitamenteindicadonoContrato; 
(d) este Contrato obriga as Partes contratantes, seus sucessores e cessionários
autorizados,bemcomoseusherdeirosaqualquertítulo; 
(e) as palavras “aqui”, “deste”, “do mesmo”, “este instrumento” e “dopresente”
referem-seaesteContratocomoumtodoenãoaqualquerCláusulaparticular
ousubcláusuladesteContrato; 
(f) referências a qualquer acordo, documento ouinstrumento,sehouver,deverão
significarumareferênciaatalcontrato,documentoouinstrumento,conformeo
mesmopossaseralterado,modificado,complementadoousubstituídoaolongo
dotempo 

(g) o uso da palavra “inclui” ou “incluindo” neste Contrato para se referir a
exemplos específicos deverá ser interpretado como “inclui sem limitação” e
“incluindo semlimitação”,respectivamente,enãodeveserinterpretadocomo
significando que os exemplos dados são uma lista exclusiva dos tópicos
cobertos; 
(h) referências a um “dia” (outro que não seja um Dia Útil), “mês” ou “ano”
significarãoodiadocorrido,mêscorridoeanocivil; 
(i) se o prazo para cumprimento de uma obrigação nos termos deste Contrato
expiraremumdiaquenãosejaumDiaÚtil,oprazoseráprorrogadoatéaquela
datanopróximoDiaÚtil;e 

(j) palavrasindicandoumgêneroincluemtodososgêneros. 

8.8.2 OContratantedeclaraestarcientedostermosecondiçõesdesteContrato,comosquais
concorda para todos os fins de direito, e que conhece e entende o seu conteúdo, inclusive a
essência e os pormenores dos Serviços contemplados neste Contrato, que atesta serem
compatíveis com a sua necessidade sob os aspectos do tipo, especificação, qualidade e
característicadosServiços,orarenunciandoexpressamenteàalegaçãodeincompatibilidade,de
qualquernaturezaouespécie,conformealegislaçãoaplicável. 

8.8.3 OsAnexossãoincorporadosefazempartedesteContrato. 

8.8.4 OstítuloscontidosnesteContratosãoapenasparaconveniênciaereferência,nãofazem
partedesteContratoedeformaalgumadefinem,descrevem,estendemoulimitamoescopoou
aintençãodesteContratoouaintençãodequalquerdisposiçãocontidanesteContrato. 

8.9
Foro 

8.9.1 As Partes elegem o foro de domicílio do C
 ontratante para dirimir quaisquer
controvérsiasoriundasdopresenteContrato.


