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CLÁUSULAS CONTRATUAIS ESPECIAIS 

 
A TCP visa fomentar os mais altos valores éticos em suas próprias atividades, incluindo quando da escolha de seus parceiros 
comerciais, portanto, faz parte da missão da TCP empregar sua influência e garantir, quando possível, a promoção e adoção dos 
melhores princípios, valores e metas relacionados a responsabilidade social, ambiental e ética empresarial.  
 
 A TCP espera que os seus parceiros compartilhem e incorporem os valores da TCP e o compromisso com a integridade para a 
construção de um relacionamento de negócios duradouro. É seu papel exercer suas atividades dentro dos princípios da ética e dos 
deveres que a lei impõe, principalmente no que se refere a tomar providências acauteladoras de forma a evitar riscos, incertezas e 
prejuízos para sua empresa, a TCP ou terceiros. 
 
Estas cláusulas especiais destinam-se aos “PARCEIROS COMERCIAIS”, os quais abrangem todas as pessoas e empresas que fazem 
negócios e parcerias, sejam clientes, fornecedores de bens, prestadores de serviços ou estejam envolvidos em qualquer outra 
espécie de relação contratual com a TCP – TERMINAL DE CONTÊINERES DE PARANAGUÁ S.A., TCP PARTICIPAÇÕES S.A. e/ou TCP 
LOG S.A. 
 
A aceitação das condições aqui descritas é um pré-requisito para todas as contratações firmadas com a TCP. Portanto, ao aceitar 
um Pedido de Compra, firmar Contrato ou criar qualquer parceria com a TCP, estas disposições serão automaticamente 
incorporadas como parte do Contrato e você afirma o seu compromisso em cumpri-las.  
 

6. OPERADOR ECONÔMICO AUTORIZADO (OEA) 
 
A TCP trata-se de empresa Certificada como Operador Econômico Autorizado (OEA), nos termos da Instrução Normativa RFB nº 
1985, de 29 de outubro de 2020, portanto, é enquadrada como um interveniente em operação de comércio exterior envolvido na 
movimentação internacional de mercadorias, que se compromete ao cumprimento voluntário dos critérios de segurança aplicados 
à cadeia logística ou das obrigações tributárias e aduaneiras.  
 
A TCP promoverá a seleção e avaliação periódica destes sob as normativas do Programa OEA, buscando atender os mais altos 
padrões de segurança e facilitação no Comércio Global. Diante disto, solicitamos que nossos PARCEIROS COMERCIAIS se 
comprometam, ao firmar qualquer relação comercial com a TCP, com as seguintes premissas: 
 
6.1 O PARCEIRO COMERCIAL declara conhecer o Programa OEA, em especial as disposições da Instrução Normativa RFB nº 
1985/2020 e compromete-se a cumpri-las, dentro do aplicável as suas operações, mantendo altos padrões de segurança e tomando 
todas as medidas preventivas e corretivas contra falhas e irregularidades que possam comprometer a segurança da cadeia logística. 
 
6.2 O PARCEIRO COMERCIAL, quando tratar-se de parte interveniente da cadeia logística, ou seja, realizar as atividades listadas no 
artigo 5º Instrução Normativa RFB nº 1985/20201, deverá formalmente comunicar a TCP sobre sua certificação ou não como 
Operador Econômico Autorizado, bem como, demais certificações em segurança por entidades públicas ou privadas, tais como, 
mas não limitadas à BASC, ISO 28000, ISPS Code, TAPA, OEA Estrangeiros. 
 
6.3 Independentemente da participação direta na cadeia logística e de eventual Certificação OEA própria, os PARCEIROS 
COMERCIAIS comprometem-se a adotar processos e procedimentos que assegurem o cumprimento da legislação aduaneira nos 
termos da Instrução Normativa RFB nº 1985/2020, na medida do aplicável as suas atividades, tais como, mas não limitados à:  

 
1 Importação, exportação, transporte, depósito de mercadoria sob controle aduaneiro, agente de carga, despachante aduaneiro, operador 
portuário ou aeroportuário ou ser Recinto Especial para Despacho Aduaneiro de Exportação – REDEX 
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I. Inspeção de Unidades de Carga e Veículos; 

II. Utilização de Dispositivos de Segurança; 

III. Verificação de Integridade da Unidade de Carga; 

IV. Rastreamento de Veículos Transportadores; 

V. Controle de Acesso Físico de Pessoas; 

VI. Identificação Visual de Pessoas; 

VII. Detecção e Remoção de Pessoas Não Autorizadas; 

VIII. Controle de Chaves e Dispositivos de Acesso; 

IX. Treinamentos Internos sobre segurança da cadeia logística e identificação de ameaças e vulnerabilidades; 

X. Segurança Perimetral e Estruturas de Separação; 

XI. Monitoramento das Instalações; 

XII. Utilização de Estacionamentos Internos; 

XIII. Iluminação Adequada das instalações; 

XIV. Aplicação de Dispositivos de Travamento; 

XV. Seleção de Parceiros Comerciais e Monitoramento Periódico destes. 

 
6.3.1 O PARCEIRO COMERCIAL deverá reportar a TCP imediatamente e espontaneamente eventuais irregularidades e/ou incidentes 
relacionados as suas operações que possam, direta ou indiretamente, interferir na segurança da cadeia logística, além de manter 
evidências de ações preventivas e corretivas aplicadas para evitar recorrências. 
 
6.4 A TCP reserva-se no direito de, a qualquer momento e a seu exclusivo critério, enquanto perdurar qualquer relação comercial 
entre as partes, solicitar ao PARCEIRO COMERCIAL evidências documentais que comprovem i) seu  histórico de cumprimento da 
legislação aduaneira e levantamento de ocorrências de irregularidade; ii) existência de gestão de riscos aduaneiros, com ações 
preventivas e corretivas mapeadas; iii) atendimento aos níveis de segurança, conformidade e confiabilidade exigidos pelo Programa 
OEA indicados na cláusula 6.3, de acordo com sua função na cadeia logística. 
 
6.5 A TCP terá o direito, a seu custo, em qualquer momento e mediante notificação prévia, a auditar as instalações do PARCEIRO 
COMERCIAL, com a finalidade de avaliar o cumprimento das obrigações previstas neste documento e a adequação do PARCEIRO 
COMERCIAL ao disposto no Programa OEA, ficando certo que o PARCEIRO COMERCIAL deverá cooperar com a TCP ou seu 
representante no fornecimento de acesso e informações suficientes para atingir tal finalidade, sob pena de arcar com as 
penalidades por descumprimento contratual estipuladas entre as partes.  
 
6.6 O PARCEIRO COMERCIAL declara-se ciente que a seleção de parceiros pela TCP será realizada, sempre que possível e a critério 
e análise da TCP, priorizando PARCEIROS COMERCIAIS com Certificação OEA ou que possuam certificados em segurança por 
entidades públicas ou privadas, comprovados por meio de documentação idônea, ou, ainda, PARCEIROS COMERCIAIS que cumpram 
os requisitos de controle de segurança suficientes e adequados aos termos da Instrução Normativa RFB nº 1985/2020, e que, 
portanto, o não atendimento as presentes disposições e requisições da TCP poderá ser decisiva para eventuais contratações e/ou 
renovações contratuais. 
 
6.7  A qualquer tempo, caso a TCP suspeite justificadamente ou identifique que PARCEIRO COMERCIAL não está regular perante 
aos requisitos de segurança exigidos no presente instrumento e/ou nas legislações aplicáveis ao Programa OEA, a depender do 
gravidade e a seu exclusivo critério: i) emitir orientações ou aviso de infração e requerer planos de ação; ii) 
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suspender/paralisar/interditar atividades com justa causa até satisfatória regularização, inclusive, nesta hipótese, com retenção de 
pagamentos e independentemente do cumprimento do cronograma das atividades em execução; iii) ou rescindir eventuais 
Contratos de forma motivada, em todos os casos sem prejuízo das penalidades contratuais e eventuais perdas e danos. 
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