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GoNTRATO DE PRESTAçÃO DE SERVTçOS DE

PINTURA DE ELETRODUTO E INSTALAÇÃO
DE CÂMERAS DE SEGURANÇA

Pelo presente instrumento as partes, de um lado o CLUBE
ATLÉTICO YPIRANGA, entidadê de fins esportivos, inscrita no
CNPJ sob no 61.902.862/0001-02, com sede na Rua do Manifesto,
475 - lpiranga - São Paulo/SR nêste ato representado por seu
Presidente, Sr. Lincoln Címatti Thomé, doravante denominado
CONTRATANTE, e de outro lado, PAULO HENRIQUE DOS
SANTOS NADRUZ - ME, com sede em Indaiatuba, na Rua Celso
Figuêira, 251- Pq. Lourenço, CEP í3338-550, no Estado de São
Paulo, inscrita no CNPJ sob No. 24.304.12410001-02, neste ato
representada por seu sócio Sr. Paulo Henrique dos Santos Nadruz,
ora denominado simplesmente CONTRATADO, estabelecem o
seguinte:

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula ía - É objeto do presente contrato a prestaçáo de serviço
de pintura de 500 metros de eletroduto galvanizado e instalação de
câmeras de seguranÇa nos elevadores do Ginásio 1 e porlaria 2.

ParágraÍo ío - O CONTRATADO efetuará a pintura dos eletrodutos
que acomodam os cabos das câmeras ao redor do Campo e do
muro lateral do CONTRATANTE (localizado paralelo à Avenida do
Estado) até o Jardim lnfantil.

Parágrafo 20 - O CONTRATADO instalará 2 (duas) câmeras lps
lntelbras novas mais cabeamento nos elevadores. Será necessário
a instalação de 50 metros de cabo UTp Cat S, para cada câmera,
eles serão distribuídos pelo switch de rede do almoxariÍado e
Portaria 2.
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Parágraío 30 - O GONTRATADO instalará e configurará ainda:

- 2 fontes de alimentagáo 12 volts 20 amperes estabilizada;
- conÍigurará o QRCode para acesso remoto via aplicativo.

DO FORNECIMENTO DO MATERIAL A SER INSTALADO:

Todos os equipamentos serão disponibilizados pelo CONTRATADO.

DO PREçO E DAS CONDTçÕES DE PAGAMENTO

Cláusula 2'. Os serviços prestados e os equipamentos instalados,
conforme adma indicados, serão remunerados pela quantia de
R$3.000,00 (três mil reais), a ser quitada pelo CONTRATANTE em
duas parcelas iguais de R$'1.500,00 (hum mil e quinhentos reais)
cada, da seguinte forma:

a) R$1.500,00 a ser pago em até 5 (cinco) dias úteis contados
do inÍcio dos serviços aclma indicados;

b) R$í.500,00 a ser pago em até S (cinco) dias úteis contados
da entrega total da obra e funcionamento total das câmeras;

Parágrafo Único: O CONTRATADO emitirá a Nota Fiscat de
serviços n' 00000228 referente aos serviços e produtos acima
indicados.

DO PRAZO PARA ENTREGA DOS SERVIçOS E
FUNCIONAMENTO DAS CÂMERAS E DEMAIS MATERIAIS
INSTALADOS



Cláusula 3a - O CONTRATADO se compromete a realizar os
serviços de pintura, instalação das câmeras novas e demais
equipamêntos acima indicados no prazo máximo de 45 (quarenta e
cinco) dias úteis, a contar de 1911112019.

Parágrafo Primeiro - Na hipótese de não cumprimento do prazo

estabelecido no caput da Cláusula 3a acima, o CONTRATADO dará

um desconto de R$150,00 (cento e cinquenta reais) por dia de

atraso, valor este que será abatido do total a ser recebido quando

da entrega dos final dos serviços orâ contratados.

Parágrafo Segundo - Em caso de atraso para entrega dos
serviços e para funcionamento das câmeras em prazo superior a 90
(novênta) dias contados de 1911112019, o CONTRATADO se obriga
a devolver ao CONTRATANTE, no prazo supra, a parcela inicial .já
quitada, de R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), acrescida de
correção monetária, com base nos índices do IPCA, além de uma
multa de R$1.000,00 (hum mil reais), operando-se a rescisão
contratual pelo descumprimento das cláusulas 1' e 3a acima.

DA GARANTIA

Cláusula 4" - O CONTRATADO estabelece uma garantia de 1

(um) ano para defeitos decorrentes da instalação.

DAS CONDIçOES GERAIS

Cláusula 5" - As relações decorrentes deste contrato não geram
qualquer tipo de vínculo societário, Íâbalhista ou relação de

emprego entre as partes contratantes, seus empregados ou
prepostos.



Cláusula 6a - O CONTRATADO se responsabilizará pelas
despesas de contratação e manutenção de seus prepostos,
prestadores de serviços e/ou empregados, assim como pelo
pagamênto da remuneração destes, de todos e eventuais encargos
trabalhistas, e de todos os impostos ou taxas nas esÍêras estâdual,
municipal e federal que recaiam sobre a mão de obra por ele
empregada.

Cláusula 7a - Caso o CONTRATANTE seja condenado na Justiça
do Trabalho, por qualquer valor e a que título for, em razão de
reclamaçóes trabalhistas ajuizadas por empregados, prepostos ou
prêstadores de serviços do CONTRATADO, o CONTRATADO irá
ressarcir todos os valores depreendidos pelo CONTRATANTE no
processo trabalhista, inclusive indenizações, custas, despesas
processuais, honorários periciais e honorários advocatícios.

Gláusula 83 - O CONTRATADO responde exclusivamente por
eventual imprudência, negligência, imperícia ou dolo caso venha a
causar qualquer dano ao CONTRATANTE ou a terceiros, durante a
execução dos serviços ora contratados, devendo responder
regressivamente caso oCONTRATANTEse.ia responsabilizado
judicialmente por tais fatos, desde que haja a denunciação da lide.

Cláusula 9a - O CONTRATADO deverá emitir e fornecer a Nota
Fiscal de Serviços, referente aos pagamentos efetuados pelo
GONTRATANTE.

Gláusula í0a - O CONTRATANTE deverá fornecer ao
CONTRATADO todas as informaçôes necessárias à realização dos
serviços, devendo especificar os detalhes necessários à perfeita
consecução do mesmo, e a forma de como ele deve ser êntregue.

DO FORO



Cláusula 1í" - Fica eleito o Foro Regional do lpiranga para dirimir
dúvidas ou questões oriundas do presente contrato, renunciando as
partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja, arcando a
parte vencida, em caso de intervenção, com o pagamento das
custas e honorários de advogado da parte vencedora.

E por estarem de acordo, CONTRATANTE e CONTRATADO
assinam o presente contrato em duas vias de ígual teor,
conjuntamente com duas testemunhas.

São Paulo, 18 de novembro de 20íg.

LINCOLN CIMATTI THOMÉ
CONTRATANTE

PAULO HENRIQUE DOS SANTOS NADRUZ - ME
PAULO HENIRQUE DOS SANTOS NADRUZ
CONTRATADO

Testemunhas:

Nome:
RG:

Nome:
RG:


