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CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
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Segue cópia simples do contrato de Pre_staçáo de Serviços de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho,
ern-nome'de SAFETECH ORGANIZAÇAO DOCUMENTAL LTDA.
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TNSTRUMENTO PARTTCULAR DE CONTRATO DE PRESTAçÃO Oe
SERVIçOS DE ENGENHARIA DE SEGURANçA E MEDICINA DO

TRABALHO

Por este Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços, de
um lado:

CLUBE ATLÉTICO YPIRANGA, na qualidade de CONTRATANTE, sediado
na Rua do Manifesto, 475 Ipiranga, inscrito no CNPIIMF sob o po

61,9CI2.862/0001-02, neste ato representado por seu Presidente,

e de outro lado na qualidade de COHTRATADA, a §AFETECH
ORGANIZAçÃO OOCUITIENTÀL LTDA,, aqui designada como SAFETECH
OCUPACIONAL, com sede na Av. Sen. Casemiro da Rocha, 609, cjto. 38 -
Bairro Mirandópolis, inscrita no CNPIIMF sob o no CNPJ 23.851.180/0001-
10, neste ato representada na forma de seu estatuto social, tem entre si
justo e contratado o que segue:

1. OBJETO DO CONTRATO

A CONTRATADA prestará os Serviços de Assessoria em Segurança e
Medicina do Trabalho, aqui descritos:

1.1 - CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - NR-05;. Curso para os membros eleitos e indicados da CIPA, com emissão de
Certificado de conclusão;. RealizaÇão da Semana Interna de Prevenção de Acidentes do
Trabalho (SIPAT), com realização de Palestras de conscientização de
Segurança do Trabalho para os funcionários da empresa, durante a
SIPAT;. Apresentação de vídeos com temas variados durante a semana;. do Mapa de Riscos Ambientais para toda a Unidade.

L.2 - PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientôis-NR-09,

1.3 - Implantação de recibo de entrega de EPIs, conforme NR-06.

1.4 - Implantação da Brigada de Incêndio, incluindo treinamentos e
exercícios de combate a incêndio - NR-23.

1.5 - Treinamentos de'tTrabalho em Altura"- NR-35.

1.6 - Sinalização de Segurança - NR-26.

1.7 - Assistência Técnica a Perícias "ludiciais relacionadas às NR-15 e NR-16,

1.8 * Fornecimento de Laudo de Insalubridade e Periculosidade -
NR-16, relativo às Perícias ludiciais.
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1.11 - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO) - NR 7,
elaborado, desenvolvido e implementado para o quadro funcional ativo de
até 80 funcionários, através de sua CREDENCIADA ERGON - Assessoria
em Medicina do Trabalho S/C Ltda,

2. DO ATENDIMENTO

2.L O Atendimento Médico do PCMSO aos funcionários da CONTRATADA
ocorrerá nas dependências da ERGON, na Rua das Rosas, 316 -
Mirandópolis - São Paulo - SP (próximo à estação Praça da Árvore do
Metrô), sendo que os exames periódicos serão realizados na sede da
Contratante em dia e horário acordados com o setor de Recursos
Humanos.

2.1,1 A Implementação do PCMSO Programa de Controle MédÍco de
Saúde Ocupacional, inclui a realização dos exames médicos:
admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função
e demissional, que compreende avaliação clínica, abrangendo
Anamnese Ocupacional e exame físico, assim como a interpretação
dos exames complementares necessários.

2.2 A Contratada poderá realizar os exames complementares ou designar
empresa elou profissionais devidamente capacitados, equipados e
qualificados para a sua realização em comum acordo com a
Contratante.

2.3 A cada funcionário será fornecido um Prontuário Médico que deverá
ser preenchido corretamente e entregue à CONTRATADA ou à sua
CREDENCIADA, antes da realização de qualquer exame médico.

2.4 Será emitido o AS0 * Atestado de Saúde Ocupacional, para cada
exame realizado, em três vias. devendo a primeira ser entregue a
CONTRATANTE para arquivo no prontuário funcional, a segunda via
entregue ao funcionário e a terceira via será mantida em poder da
CONTRATADA e ou sua CREDENCIADA, para arquivo no prontuárío
médico do funcionário.

2.4.1 Os prontuários dos funcionários inativos até a data de assinatura do
presente permanecerão sob a guarda e responsabilidade da
CONTRATANTE.

3.1

3 DAS OBRTGAçOES DA CONTRATANTE

A Contratante deverá Fornecer as condições necessárias para que a
CONTRATADA possa realizar pedeitamente as atividades relativas à
Engenharia de Segurança e Medicina do trabalho, inclusive
disponibilizando local adequado para atendimento dos
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médicos e exames complementares quando da realização destes em
sua sede,

3.2 A Contratante deverá responsabilizar-se pelo encaminhamento de
seus funcionários aos locais de realízação de exames médicos
ocupacionais, e ocupacionais complementares, em local indicado pela

CONTRATADA;

3.3 A Contratante deverá enviar, a cada início de mês, a lista atualizada
de seus funcionários.

4.L

4.2

4 DOS PREçOS E CONDrçõES DE PAGAMENTO

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo prazo de duração
deste contrato, o valor mensal de R$ 1.250,00 (um mil, duzentos e
cinquenta reais), vencíveis todo dia primeiro de cada mês, para a

prestação dos serviços estipulados nos itens 1.1 a 1.11 da cláusula 1,

acima.

O valor aqui acordado está dimensionado para o atendimento de até
B0 funcionários da CONTRATANTE.

4.3 Caso o quadro de funcionários da CONTRATANTE ultrapasse o total de
B0 vidas, o contrato será acrescido de R$ 30,00 (trinta reais) ao mês,
para cada vida excedente.

4.4 O pagamento será efetuado através de boleto bancário, que será
acompanhado de relatório detalhado dos honorários e demais
despesas havidas no período, previamente aprovadas pela
CONTRATANTE.

4.5 A Contratante arcará com os custos de exames complementares que
forem necessários e solicitados pela CONTRATADA e/ou pela sua
CREDENCIADA,

4.6 Qualquer outro serviço que nâo esteJa especifícado neste contrato
será cobrado à parte, mediante prévia e expressa concordância da
Contratante.

4.7 No caso de atraso no pagamento por parte da CONTRATANTE, estará
sujeito ao pagamento de juros de 1olo (um por cento) ao mês e multa
de mora de 2o/o (dois por cento), calculados sobre o débito em
atraso.

4.8 Os honorários ora fixados serão reajustados anualmente, de acordo
com o índice acumulado do INPC do período, sempre mediante ajuste
por escrito entre as Partes. Caso venha ser permitido, pelo Governo
Federal, reajustes com periodicidade inferior a 12 (doze) meses, o

reajuste será aplicado na forma da lei, mediante ajuste fiqr escrito \
entre as partes. 
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4.9 Não ocorrendo o pagamento dos honorários em até 10 (dez) dias
após o vencimento, a prestação de serviços do mês vigente não será
realizada pela CONTRATADA. Ainda não havendo o pâgamento,
mesmo após ínterrupção dos serviços, poderá a CONTRATADA
considerar rescindido o contrato, independente de aviso prévio,
descrito na cláusula 5.2, abaixo.

5 DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

5.1 Convencionam as partes que o presente Contrato é pactuado pelo
prazo de tZ (doze) meses, contados a partir da data de sua
assinatura, após o que será renovado automaticamente por iguais
períodos de 12 meses.

6 DA MULTA POR INAEI}4PIÊNCTE

6.1 Se qualquer das partes Ínfringir qualquer uma das cláusulas
estabelecidas neste contrato, e não cumpri-las no prazo de 15
(quinze) dias contados do recebimento de notificação da outra parte
solicitando o cumprimento, incorrerá em multa correspondente a 2
(duas) parcelas deste contrato.

7 DrSPO§rçõES FTNATS

7.L Os prontuários médicos dos funcionários, na hipótese de rescisão
deste contrato, ficarão à disposição do Médico do Trabalho
contratado, ficando este responsável pelos mesmos. Caso os
prontuários não sejam retirados pelo novo coordenador médico em
até 30 dias da rescisâo do contrato e serviços, será cobrada uma taxa
de R$ 10,00 (dez reais) por mês, por cada prontuário, pelo prazo de
até 6 (seis) meses. Ultrapassado este tempo até 12 (doze) meses
será cobrada uma taxa de R$ 20,00 (vinte reais) por mês e por cada
prontuário existente. Após um ano, serão tomadas as providências
legais necessárias.

7.2 A CONTRATADA fará contatos e/ou visitas perÍódicas à CONTRATANTE
para acompanhamento dos serviços prestados, sempre mediante
agendamento prévio. Quando necessário, poderá a CONTRATANTE
solicitar a presença de um representante da CONTRATADA para o que
se fizer necessário, no tocante à prestação dos serviços deste
Contrato.

7.3 O presente Contrato não poderá ser cedido ou transferido a terceiros
por qualquer das partes sem prévia autorização por escrito da outra
parte.

7.4 Toda a responsabilidade técnica pelos senriços ora contratados corre
por conta exclusiva da CONTRATADA, a qual responde pela suq boa
qualidade, solidez e segurança, nos termos da legislaçâo vigentel
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7 -5 0 presente contrato obriga não somente as partes signatárias, como
também seus sucessores a qualquer título,

7.6 Toda e qualquer comunicação entre as partes deverá ser feita por
escrito.

I FORO pARA SOLUçÃO DE LrrÍGrOS

8.1 Fica eleito desde já o Foro da Capital do Estado de São paulo para
dirimir qualquer dúvida oriunda do presente contrato, bem como,
ficam as partes autorizadas a proceder ao registro ou averbações
deste instrumento nos órgãos competentes,

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente
instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente
com 2 (duas) testemunhas para que produza os seus efeitos legais.

São Paulo, O1 de Fevereiro de ZALI

Contratante:

Contratadal

Testemunhas
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