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Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa MICHELE CRISTINA DINIZ

GIMARINI REFRIGERAÇÃO E AR GONDICIONADO, inscrita no CNPJ sob no

29.141.848/1000-12 e lnscrição Municipal no 5852758-3, situada a Rua Guilhermina,ll4,Vila
Romero - CEP 02469-040, São Paulo - SP, neste ato representada por seu titular MANOEL

NASCIMENTO DA SILVA, CPF 012.818.558-98 - doravante denominada CONTRATADA , e de

outro lado GLUBE ATLÉTICO YPIRANGA, com estabelecimento na - RUA Do MANlFESTo,47s-

IP|RANGA-São Paulo-SP,inscrita no CNPJ sob no 61.902.86210001-02, neste ato representado

por seu Presidente Administrativo LINCOLN CIMATTI THOMÉ, daqui por diante denominado

CONTRATANTE , têm entre si justo e contratado , mediante as condições e clausulas que

mutuamente aceitam e outorgam o seguinte :

Clausula l- Obieto do contrato

1.1- O objeto deste contrato é a prestação e serviços de manutenção preventiva e corretiva,

pela CONTRATADA , dos equipamentos de ar condicionado de propriedade da

CONTRATANTE , localizados no endereço descrito na qualificação supra , conforme relação

de equipamentos descrita no anexo l, e em atenção a Lei 13.589l2l1Y/conforme PMOC

( Plano de Manutençáo,Operação e Controle ).

1.2- Quaisquer alteraçôes que venham a sofrer o cronograma de execução de serviços,

inclusão ou exclusão do numero de equipamentos que compôem o presente contrato, deverão

ser manifestados por escrito pela CONTRATANTE, e serão objeto de acréscimo ou decréscimo

nos preços estabelecidos no item 6.1 .1 .

Clausula ll- Servicos

2.1.1. Os serviços descritos no item 1.1. serão executados normalmente através de uma

equipe volante composta de 01(um) mecânico especialista em ar condicionado e um ajudante ,

em horário comercial , de 2o à 60 feira das 8:00 às 18:00 h , nos termos do anexo ll. Descrição

dos Serviços, o qual uma vez rubricado pelas partes, faz parte integrante do presente

instrumento.

2.1.2-Todos os serviços serão executados em horário normal de expediente comercial. Os

serviços executados fora destes horários sofreráo acréscimos legais , conforme sindicato da

categoria e deverão ser previamente autorizados pela CONTRATANTE.

2.1.3-Para perfeita execuçáo destes serviços, sempre que necessário será designado 0'1(um)

supervisor , sem que isto implique em um custo extra , alem da equipe normal que verificará

periodicamente os serviços . Todo o pessoal será especializado em manutençáo de sistemas

de ar condicionado.

2.2. Man utencão Gorretiva



2.2.1- Os serviços de manutenção corretiva serão executados conforme necessários , com
apresentação dos materiais e componentes que serão utilizados nestes casos como : gás,

filtros secadores, correias filtros de ar, etc. que serão fornecidos pela CONTRATADA
mediante apresentaçáo de preços ou adquiridos pela CONTRATANTE.

Para a realizaçáo da manutenção corretiva será pago, a título de Mão de Obra, o valor fixo de
R$ 100,00 (CEM REAIS ) ao CONTRATADO.

2.2.2.- Os serviços de manutenção corretiva necessários serão assinalados nos relatórios de

manutenção preventiva e serão descritos em proposta comercial , onde constara o tipo de

serviço, os materiais a serem substituídos , o preço, condições de pagamento e prazo de

execução, A partir daí deverá ser feita uma programação para execução dos serviços
corretivos. Tais serviços serão executados no horário normal de expediente comercial e os que

forem feitos fora deste período , sofrerão os acréscimos legais , conforme sindicato da
categoria

2.3- Ghamados de Emerqência

2.3.1- Os chamados de emergência serão atendidos no Maximo em 24 h a contar do horário

registrado de chamado, de 2o à 60 feira das 8:00 às 18:00 horas

2.4. Notas Gerais

2.4.1. A aceitação do presente contrato obriga a CONTRATADA a execuçâo dos serviços nele

especificados, ficando excluídos quaisquer outros, que poderão ser executados com solicitação
por escrito da CONTRATANTE, mediante orçamento previamente aprovado.

2.4.2. A CONTRATADA obriga-se a apresentar à GONTRATANTE relatório técnico mensal

com descrição detalhada dos serviços executados corretivos e preventivos, e peças utilizadas.

CLAUSULA lll - Responsabilidade da CONTRATADA.

3.1. Os funcionários da CONTRATADA deverão trabalhar uniformizados , portando crachás de

identificação e cumprindo normas de conduta e segurança determinadas pela

CONTRATANTE, e portanto todos os equipamentos de segurança necessários à execução

dos serviços.

3.2.- A CONTRATADA assume total responsabilidade pelos recolhimentos sociais

previdenciários e trabalhistas , bem como despesas de premio de seguro, registros e

uniformes, de seus funcionários alocados nas instalações da CONTRATANTE.

3.3. A CONTRATADA fornecerá, diretamente ou através de subcontratados, todo pessoal

necessário a prestação dos serviços. O pessoal da GONTRATADA possuí todas as

autorizaçÕes necessárias e atende a todas as exigências legais e regularmente relacionadas à

prestaçâo de serviços , no todo ou em parte. A subcontratação somente poderá ocorrer com o
prévio consentimento por escrito da CONTRATANTE. Ainda que a GONTRATANTE aprove a

reÍerida subcontratação, a GONTRATADA será exclusivamente responsável perante a

CONTRATANTE, pelas obrigaçôes assumidas pela subcontratada, sendo que para os fins

deste contrato tais obrigações legais serão consideradas obrigações da CONTRATADA, A
inclusive para fins de responsabilização e indenização pela CONTRATATh,_,,,*\ 
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3.4- A prestação de serviços de acordo com o presente contrato não estabelecerá vinculo
empregatício entre a CONTRATANTE e o pessoalda CONTATADA envolvido na prestaçâo de
serviços. Todo pessoal da GONTRATADA atualmente utilizado ou que venha a ser contratado
pela CONTRATADA, subordina-se única e exclusivamente a CONTRATADA, sendo essa
empresa única e exclusivamente responsável pela orientação , direçâo e controle do pessoal

da GONTRATADA. A CONTRATADA através do presente instrumento compromete-se a

indenizar e manter indenes a CONTRATANTE e seus sócios administradores e empregados
por toda e qualquer responsabilidade atribuída á CONTRATANTE e relacionada ao

descumprimento , pela CONTRATADA de responsabilidade e natureza trabalhista,
previdênciária, fiscal ou administrativa , entre outras, relacionadas ao pessoal da

CONTRATADA, inclusive resultantes de acidentes de trabalho, tendo esse acidentes ocorridos

ou não nas instalações da CONTRATANTE.

CLAUSULA lV - Responsabilidade da CONTRATANTE

4.1- A CONTRATANTE compromete-se sem ônus para a CONTRATADA, a oferecer
condiçÕes materiais ao exercício das atividades de manutenção da área , tais como: acesso a

sanitários local para guarda de equipamentos e ferramentas.

4.2.-A CONTRATANTE compromete-se a pagar pontualmente os serviços executados.

CLAUSULA V. RECISÃO CONTRATUAL

5.1- O presente contrato vigorará até 3111212019.

5.2 - Este contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, a qualquer tempo,

mediante aviso prévio da parte rescindente, por escrito, com 30 dias de antecedência a data da

efetiva rescisão sem incidência de multa ou indenização.

5.3- Sem prejuízo do disposto na clausula 5.2 supra, qualquer parte poderá rescindir

antecipadamente o presente contrato mediante simples aviso por escrito à outra parte.

Se a mesma inadimplir qualquer uma das suas obrigações contidas neste contrato e não sanar

este inadimplemento em até 10 dias contados da data da notificação declarando o referido

inadimplemento e,

Se qualquer das partes for judicialmente declarada insolvente, ou se luizar pedido de falência

ou tiver sua falência decretada, ou se realizar procedimentos de recuperação judicial ou

extrajudicial.

CLAUSULA Vl- condições comercias

6.1- Preços:

6.1.1 .- Manutenção preventiva:

dosSanlos

R$ 1800,00 ( HUM MIL E OITOCENTOS REAIS) por mês.
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6.1.2- Manutenção Corretiva: Conforme já previsto na CLAUSULA ll, parágrafo2.2.1

6.2.- Condições de pagamento:

6-2.1- O faturamento será emitido ate o último dia de cada mês em curso, com pagamento atéo dia 09 do mês subsequente, desde que a nota fiscal/fatura seja encaminhada a
CONTRATANTE com no mínimo 05 (cinco)dias de antecedência do vencimento.

6.3- O preço inclui todas as despesas direta e indireta da GONTRATADA com a execução
deste contrato, incluindo encargos sociais e tributos, despesas administrativas e operacionais.

CLAUSULA VII- REAJUSTE

7.1 Por força da legislaçâo em vigor, a mensalidade permanecera inalterada por 12 meses, e
será reajustada no 13o(decimo terceiro) mês, pelo índice IGPM/FGV, acumulado para os doze
meses anteriores ao reajuste. Na falta deste índice, será adotado índice permitido pela
legislação em vigor na época do reajuste e a escolha do CONTRATANTE.

CLAUSULA VIII- FORO

Fica eleito o foro Regional do lpiranga, com exclusão de qualquer outros por mais privilegiados
que sejam para dirimir qualquer duvidas decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em duas vias de igual teor, na
presença de duas testemunhas abaÍxo mencionadas.

TESTEMUNHAS:

Nome:

Rg:

nome :

Rg:

São Paulo, 01 de feverei

cNPJ 29.1 41.848t0001 -12
LINCOLN CIMATTITHOMÉ
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