
EMERGENC'Á§

INSTRUMENTO PARTICUTAR DE CONTRATO DE PRESTAçÃO DE SERVIçOS MÉDICOS

EMERGENCIAIS - SISTEMA ÁREA PROTEGIDA 24H

De um lado o CLUBE ATtÉflCO YPIRANGA, com sede na Rua do Manifesto,475, bairro lpiranga,

CEP:04209-000, São Paulo/SP, inscrito no cNPJ sob n' 61.9O2.862/OOOL-O2, lnscrição Estadual:

lsenta, telefone: 11-3386-3385, neste ato representado pelo seu presidente e responsável legal,

LlNcoLN CIMAÍT| THOME, Brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Cipriano Barata, n'
1999, apt. 31, Bairro lpiranga, São Pêulo/SP, inscrito no CPF sob n" 879.582.288-72, portador do

RG n" 6.042.621 SSP/SP, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a DEZ

SERVIçOS E EMERGÊNCIAS LTDA., com sede na Rua carneiro Leão,670, bairro Mooca, CEP

03102-050,5ão Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob n" 74.175.951"/OOOI-3A, neste ato representada

de conformidade com seus atos societários pela pessoa abaixo assinada, doravante denominada

simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços

Médicos Emergenciais - Sistema Área Protegida 24h, que será regido pelas cláusulas e

condições a seguir estipuladas.

CIÁUSUtA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O Objeto deste contrato é a Prestação de Serviços Médicos, no caráter de urgência e

emergência, através de unidades móveis de Suporte Avançado ou Suporte Básico, sempre
disponíveis e devidamente equipadas, durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, inclusive
sábados, domingos e feriados, por parte da CONTRATADA a todos os indivíduos que se

encontrarem exclusivamente no local abaixo indicado pela CONTRATANTE:

Endereco: R. do Manifesto, 475 - lpiranga, São Paulo - 5P, 04209-000

cLÁUSULA SEGUNDA - Do PRAzo DE VIGÊNcIA, REscIsÃo E MULTA coNTRATUAL

2.1. O presente contrato de prestação de serviços vigorará por prazo de 12 (doze) meses

contados ê partir de sua assinatura.

2.2. O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das Partes, a qLralquer tempo,
mediante aviso por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

2.3. Tendo em vista o caráter de urgência e emergênciã da prestação de serviços objeto
presente contrato pela CONTRATADA, em hipótese alguma a CONTRATADA deixará de aten
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rMÊRGÊNC'ÁS
o eventual chamado da CONTRATANTE, exceto por motivo de
de força maior como fenômenos da natureza, greves, motins,
enchentes ou outros movimentos de convulsão social.

inadimplemento, ou por motivo
rebeliôes, passeatas, protestos,

2.4. O contrato será renovado automaticamente por iguais períodos caso não haja
manifestaçâo, até cinco dias antes de seu vencimento, por qualquer das partes.

CúUSUTA TERCEIRA - DAS OBRIGACõES DA CoNTRATADA

3.1. A CONTRATADA obriga-se, sem prejuízo das demais obrigações previstas no presente
instrumento, a:

a) Manter uma Central Reguladora durante 24 (vinte e quatro) horas por dia apta à triagem dos
chamados, sendo a constatação de urgência e/ou emergências, o acionamento e a definição do
tipo de unidade (suporte básico ou avançado) de exclusiva competência da CONTRATADA; '

b) No desempenho da triagem, a Central Reguladora deverá obedecer aos protocolos
emergenciais da necessidade de atençâo médica imediata, em qualquer caso.

c) Sâo considerados eventos cobertos e prontamente atendidos pela CONTRATADA
sintomatologias e paiologias abaixo descritas sem prejuízo das demais a elas relacionadas;

1) Alergologia: reaçôes alergicas, agudas ou manifestações respiratórias (choque anafilático e
Síndrome similares);

2) Cardiologia: lnfarto Agudo do Miocárdio ou outras síndromes cardíacas isquêmicas, dor
torácica, desconforto respiratório, hipertensão e choque circulatório de qualquer natureza
{séptico, neurogênico e hipovolêmico);

3) Gastroenterologia: Hemorragias digestivas agudas (alta e baixa), quadros abdominais agudos
e inflamatórios, hernorrágicos, perfurativos, vasculares e obstrutivos.

4) Neurologia: Acidente vascular cerebral ilsquêmico ou Hemorrágico), traumatrsmo cranio-
encefálico, traumatismo raquimedular, aneurismas intracranianos rotos, crise convulsiva de
o ualq -er etiologia e " iper lpn\áo intrac ra ^ iana.
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ÊMERGENC'Á§
5) Pneumo ogia: Pneumotórax espontâneo, derrames pleurais com comprometimento
respiratório e crises asmáticas.

6) Gineco ogia/O bstetrícia: Tra ba lh o de parto, grandes hemorragias puerperais e pre eclámpsia;

7) Traumatologia: Traumas em gera de rrembros inferiores e membros superiores,
Politraumatizado, trauma de face com distúrbio de ventilação, trauma de face com lesão no
globo ocular, traumatismo torácico contuso e/ou penetrante, trauma de grandes vasos

sangúíneos com necessidade de intervenção cirúrgica imediata, trauma abdominal contuso e/ou
penetrante, trauma extenso de partes moles, amputações traurnáticas, queimaduras com
comprometimento de área corporal superior a 20 % (vinte por cento), queimaduras de vias
aéreas, acometirnento sistêmico com corrente elétrica, afogamento, lntoxicações exógenas
involuntárias e picadas de animais peçonhentos com risco de vida; e,

8) Acidentes de trabalho de rnédia e grande gravidade.

d) Considerarn-se exclusões deste contrato, portanto sem direito ao atendimento os eventos
abaixo descritos:

I ) I ransporle ê Trdl,r.r]enro odontologi(o.

2) Transporte e Tratamento ambulatoria, tais como fisioterapia, diálise, hemodiálise, exames
subsidiários, consultas e etc.

3)Transporte para realização de exames complementares de diagnóstico.

e) As obrigações da CONTRATADA são de meio, não havendo neste instrumento nenhuma
promessa de êxito, cura, investigação diagnóstica ou reversão de quadro c ínico, entendendo-se
ainda que, após a constatação da emergência, a CONTRATADA se prontifica a realizar a atenção
pré hospitalar e eventual remoção do paciente ao hospita indicado não se responsabilizando
pelos socorros prestados anteriormente à sua chegada e por procedimentos adotados após a

sua entrada no hospita .

0 A CONTRATADA compromete se a prestar os serviços urgências e emergéncias em unidades
móveis de Suporte Básico ou Suporte Avançado, quando for o caso, devidamente equipadas
corn equipe especializada e com os recursos abaixo discriminados:
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UNIDADE DE SUPORTE AVANCADO - Sinalizador Óptico e Acústico; Maca Retrátil; Rádio de
Comunicação fixo e móvel; Suporte de Soro; Cadeira de Rodas dobrável; Travesseiro; Cobertor;
Cilindro de 02 3 m3; Cilindro de 02 1m3 de transportej Fluxômetro; Bomba de lnfusão contínua;
Monitor e Cardioversor com bateria; Gel Condutor; lnversor Eiétrico de 12v; Respirador;
Oxímetro Portátil - Adulto e lnfantil; Aspirador; Umidificador; Nebulizador; Tesoura Ortopédica;
Tipóia; Prancha Longa; Colar Cervical P/M/G; Talas para lmobilização P/M/G; Talas para

lmobilização lnfláveis; Luva de Procedimento; Luva Estéril; Papel Toalhas; Fralda Descartável;
Coletor de Urina descartável; Comadre; Papagãio; Lanterna de Bolso; Estetoscópio
Adulto/lnfantil; Esfignomanômetro Adulto/lnfantil; Termômetro; Kit Queimado; Kit Parto; Kit
Curativo; Kit Sutura; Abaixêdor de Língua; Equipo de Bomba de lnfusão - fotossensível; Campo
cirúrgico fenestrado; Sondas de Levyne; Óculos/Máscaras/Aventais de Proteção; Circuito de
Respiração Estéril; Bolsa de Medicamentos; Pulmão teste; Extensão 02; Aiadura üepe 10/L5/20
cm; Álcool em gel; Almotolia PVPI; Aparelho de Glicoteste; Fitas de Glicoteste; Mêleta de Vias
Aéreas; Maleta de Acesso Venoso; Médico, Enfermeiro e Motorista/Socorrista.

UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO Sinalizador Óptico e Acústicoj Rádio de Comunicação fixo e

Móvel; Maca Retrátil; Suporte de Soro; Cadeirâ de Rodas Dobrável; Cobertor; Travesseiro;
Atadura de Crepe 10/L5/20 cm; Bolsa Ventiladora Adulto/lnfantil; Colar Cervical lnfantil/P/M/G;
Cânula de Guedel; Cilindro de 02 lev2 m3; Cateter para Oxigenoterapia; Esfignomanômetro;
Estetoscópio; Fluxomêtro; Gases Estéril; Almotolia com Álcool; Almotolia com PVPI; Kit de
Limpeza; Kit Parto; Luva Estéril; Luva de Procedimento; Máscara Descartável; Máscara para
Nebulização; Prancha Longa; Sonda de Aspiração Traqueal; Soro Fisiológico 0,9 %; Solução
Ringer c/ Lactato; Traquéia para Nebulização; Tala de lmobilização P/MIG; Tala de Dedos;
Tesoura Ortopédica; Motorista/Socorrista e Enfermeiro.

cúUsUtA QUARTA - Do TREINAMENTo EM EMERGÊNcIAs MÉDIcAs.

4.1. De forma a atender aos dispositivos legais e legislação específica da categoria da

CONTRATANTE poderá a CONTRATADA, sempre que a ela for expressamente solicitado e
previamente negociado, contratar empresas ou profissionais para formação ou
aperfeiçoamento dês técnicas de urgência médica aos profissionais de saúde e segurança
pertencentes ao quadro funcional da CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA - DAs oBRIGAcÕEs DA coNTRATANTE

5.1. 5ão obrigações da CONTRATANTE:

a) a CONTRATANTE deverá acionar a central reguladora da CONTRATADA tâo logo constate a

urgência ou emergência, sob pena de arcar com os prejuízos causados por eventual demora;
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EMERGENC'Á§

b) a CONTRATANTE deverá seguir rigorosamente as orientações prestadas pela Central
Reguladora, desde o momento do acionamento até a chegada da unidade ao local da prestação

do serviço.

c) Compete à CoNTRATANTE especificar o local exato onde sua atividade será exercida, bem
como indicar os acessos através dos quais os serviços deste contrato serão prestados, fazendo
tal instrumento parte integrante deste contrato.

d) Os acessos mencionados na aiínea "c" acima devem permanecer livres no momento imediato
subseqúente ao chamado.

e) lnformar com antecedência mínirnê de 48 (quarenta e oito) horas eventos a serem realizados
que possam alterar significativamente o núrnero médio de beneficiários nas dependências da

CONTRATANTE,

CLÁUSULA sExTA . Do PREco, PAGAMENTo E INÍcIo DE VIGÊNCIA

6.1. O valor da prestação de serviços, objeto deste contrato, é de RS 1.000,00 (Hum mii reais)
mensais, perfazendo o valor total estimado do contrato em R$ 12.000,00 (Doze mil reais).

6.2. O fechamento da prestação dos serviços será efetuado ao final de cada mês e o vencimento
da fatura dar se á todo dia 10 (dez) do mês subsequente. A CONTRATADA deverá encaminhar
Nota Fiscal e boleto bancário corr antecedência de pelo menos 5 (cinco) dias úteis à data do seu
vencimento, sob pena de prorrogação do pagamento por tantos dias quanto decorrerem o
atraso sem aplicação de quaisquer ônus e/ou penalidades à CONTRATANTE.

6.3. Após um ano da vigência do presente contrato, o preço contratado sofrerá reajuste anual
pela variação do IPC FIPE Saúde, caso as partes tenham interesse de renová-lo.

6.4. A CONTRATANTE reconhece como líquidas e certas todas as importáncias lançadas a seu
débito e autoriza a CONTRATADA desde já à emissão em seu nome de Letra de Cámbio com
vencimento a vista e valor correspondente à somatória dos débitos em mora, acrescidos de
multa de 2% (dois por cento) de seu valor, juros de mora diária no valor de 0,2% ao dia,
correção monetária até a data de sua efetiva quitação. O atraso no pagamento, por parte da
CONTRATANTE, após 30 (trinta) dias de inadimpência consecutiva, implicará na imediata
paralisação dos serviços e as devidas providências legais para o adimplemento da obrigação.
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EMERGÊNC'Á§
6.5. O presente contrato contempla 01 (um) chamado em ambulância de Suporte Avançado
Tipo D - UTI ou 02 (dois) chamados em ambulância de Suporte Básico Tipo B, por mês, não
cumulativos. Quando ultrãpassado o limite acima especificado, a contratante deverá pagar os

valores individualmente de acordo com tabela abaixo:

TABELA DE PREçOS PREçO HORA PARADA

Ambulância Tipo B-Simples - lda RS 300,00 (trezentos reais) Rs 1s0,00
Ambulância Tipo D- UTI - lda RS 900,00 {novecentos reais) Rs 250,00

6.6. A CONTRATADA estará à disposição da CONTRATANTE na local base indicado
(trinta) minutos a partir do chamado exceto por motivo de inadimplemento, ou por
força maior como fenômenos da naturezê, greves, motins, rebeliôes, passeatas,

enchentes ou outros movimentos de convulsão social.

em até 30
motivo de
protestos,

crÁusurA sÉTrMA - pAs prsposrcÕEs GERATS

7.1. Este Contrato não poderá ser cedido ou transferido pela CONTRATADA, sem prévia
anuência por escrito da CONTRATANTE, mesmo se decorrente de aquisição, fusão, cisâo,
incorporação ou quêlquer ato que implique na alteração de controle da CONTRATADA.

7.2. Em "azào do presente instrumento não gerar à CONTRATANTE em relação aos empregados,
preposto ou subcontratados da CONTRATADA, qualquer vínculo de natureza trabalhista e/ou
previdenciária, responde exclusivamente a CONTRATADA por qualquer ôção trabalhista e/ou
indenizatória por eles propostas bem como pelo resultado delas.

7.3. - Caso o CONTRATANTE seja condenado na Justiça do Trabalho, por qualquer valor e a que
título for, em razão de reclamações trabalhistas a.iuizadas por empregados, prepostos ou
prestadores de serviços da CONTRATADA, a CONTRATADA irá ressarcir todos os valores
depreendidos pelo CONTRATANTE no processo trabalhistê, inclusive custas, despesas
processuais, honorários periciais e honorários advocatícios.

7.4. - A CONTRATADA 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
o CONTRATANTE seja responsabilizado judicialmente por tais fatos, desde que haja a

denunciação da lide.
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7.5. O presente contrato não representa qualquer tipo de associação, joint venture, bem como
não institui qualquer tipo ou forma de vínculo de natureza societária entre as partes, que

continuam mantendo sua total independência, seja nos campos trabalhista, tributário,
previdenciário ou qualquer outro, respondendo integralmente e exclusivamente pelos encargos

de seu5 respectivos funcionários, alocados ou não em virtude do contrato celebrado, inclusive

os encargos decorrentes do encerramento de contratos de trabalho em razão do término ou

rescisâo deste contrato,

7.5. Qualquer alteração no conteúdo do presente contrato, deverá ser objeto de instrumento
escrito e assinado por ambas as partes.

7.7. Qualquer tolerância das PARTES de qualquer infração contrêtual cometida pela outra, não

constituiré novação e/ou alteração das disposiçôes ora ãvençadas, nem poderá ser invocada

como precedente para a reprodução da mesma tolerância.

7.8. As PARTES obrigam-se ao fiel cumprimento deste, por si, seus herdeiros ou sucessores. '

7.9. Toda e qualquer reclamação de uma parte contratante para com a outra deverá ser
informada por escrito, acompanhada do respectivo comprovante de recebimento, podendo,

conforme a sua gravidade, caracterizar inadimplemento contratual.

7.10 - A CONTRATADA declara para todos os fins e efeitos de direito, que está legalmente
constituída, estando devidamente regularizada para a atividade que desenvolve, objeto de seu

contrato social.

7.11. O presente contrato substitui qualquer entendimento verbal ou escrito praticado
anteriormente a sua assinatura.

CLAUSULA OITAVA - DO FORO

8.1. As partes eegem o foro da comarca de Sâo Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas
emergentes do presente contrato, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que

seja.

E por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em 02
(duas) vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas para que produza seus

efeitos legais.
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São Paulo,30 de Maio de 2019.

CTUBE ATLÉTICO YPIRANG

§N';RGÉNC'A§

Lincoln Cimatti Thomé
cPF 479.542.244-72

. 
DEZ SERVIçOS'E EMERGÊNCIAS LTDA

Nomer r,. - i .i

CPF. ;[.;' ?.::j ti;) :, L
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)ato

Nome:
cPF n" Q61y36,'
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