
CoNTRATO No CME 42312019

Contrato de Prestacão de Servicos de Manutencão Preventiva.
Corretiva e Emerqencial de Elevadores

CLUBE ATLÉTICO YPIRÂNGA, com sede na Rua do Manifesto, n" 475, baiÍrc lpiranga, CEP:
04209-000, Sáo Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob n'61.902.862/0001-02, lnscriçáo Estadual: isenta,
E-mail: diretoria@cay.com.br, Telefone: (11)3386-3385, nesse ato reprêsentado por seu Presidente
LINCOLN CIMATTI THOME, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Cipriano Barata, n.o
í999, apt. 31, bairro lpiranga, Sáo Paulo/SP, inscrito no CPF sob no 879.582.288-72, portador do
RG. N' 6.042.62'1 SSP/SP, doravante denominado CONTRATANTE, ê TECNICA COMERCIAL E
SERVIçOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no

00.649.57210001-04, com sede na Rua Sinimbu, '1ô0, bairro Liberdade, CEP 0'1507-010, São
Paulo/SP, E-mail: Tecnica@tecnicaelevadores.com.br, Telefone: (11)32781096, neste ato
representada por seu sócio CEZAR ROBERTO MENDES, brasileiro, residente e domiciliado na Rua
Sinimbu, '160, 30 andar, bairro Liberdade, CEP 01507-0'10, São Pâulo/SP, , inscrito no CPF sob n"
973.758.298-53, portador do RG n' 88614773 (SSP/SP), doravante denominada CONTRATADA,
por meio do presente instrumento de Prestaçáo de Serviços de Manutênção Preventiva, Corretiva e
Emergencial de Elevadores, têm, êntrê si, justo e contratado as seguintes cláusulas:

DO OBJETO

Cláusula íâ: O presente contrato tem como objeto a prestaÉo de serviços de mânutençáo
prêventiva, corretiva e emergencial, SEM INCLUSAO DE PECAS, po paÊ da CONIRATAIA ern âror da
@NTRATANIE, nos equipamentos â seguir descritos:

Quantidadê: 5 (CINCO) ELEVADORES.
Tipo: PASSAGEIRo (2 ELEVADORES) E CADEIRANTE (3 ELEVADORES)
MaTcas: 1 ELEVADOR KONE, 'I ELEVADOR AD-TECH, 2 ELEVADORES ARMEL E 1 ELEVADOR
HIDRAULICO CASEIRO
Modelos: 1 ELEVADOR COM COMANDO SECTRON E 4 ELEVADORES HIDRÁULICOS
Númêro dê Parades:5 (1 UNID.), 3 (1 UNID.) E 2 (3 UNIDS.)
Capacidade de Carga: 600 kg/8 passageiros (2 ELEVADORES) e 250 kg/3 passageiros (3
ELEVADORES)

\

Parágrafo ío: As partes estabelecêm que as chamados emergenciais para correção ê/ou
manutençáo dos elevadores poderáo ser feitas pela CONTRATANTE êm qualquer dia e horário de
vigência do presênte contrato, sem limite de chamados.

Parágrafo 2o: As partes êstabelecem que a manutenção preventiva ocorrerá através de uma visita
em cada mês de vigência do contrato ora celebrado (total 12 visitas fixas de manutençáo
durante o contrato), realizadas pelos empregados, prepostos e prestadores de servif,ps da
.CONTRATADA nas dependências da CONTRATANTE



DO PRAZO E DO VALOR:

Cláusula 2a: O presente contrato é firmado por prazo determinado, com início em 0110712019 e
término em 3010612020.

Parágrafo Único: Eventual prorrogaçáo ou renovação deste contrato deverá ser objeto de nova
contratação ou aditamento expresso.

Cláusulâ 3â: A CONTRATANTE pagârá à CONTRATADA, pelos serviços ora contratados, o valor
mensal dê R$ L000,00 (um mil reais), que deverá ser quitado até o décimo dia do mês subsêquênte
à prestaçáo dos serviços.

Parágrafo 'lo; Os valores decorrentes de eventuais orçamentos e/ou serviços extraordinários
âprovados previamentê pêla CONTRATANTE, também deverão ser quitados até o décimo dia do
mês subsequente à prestaçâo dê serviços.

Parágrafo 20: Se em vi(ude de qualquêr imprevisto a CONTRATANTE náo recebêr em tempo hábil
o boleto para pagamento, fica desde já obrigada a êÍetuaro respectivo pagamento através de depósito
bancário na conta corrente de titularidade da CONTRATADA, a saber:

BANCO ltaú - AGÊNCIA 0151 - CONTA CORRENTE 02944-4 FAVORECIDO: Tecnica Comerciat e
Servicos Ltda ME - CNPJ: 00.649.57210001-04.

DAS CONDIçÕES DE ATENDIMENTO:

Cláusula 4": Os chamados da CONTRATANTE seráo atendidos 24 (vinte e quatro) horas por dia
pêla CONTRATADA, observado o disposto a seguir:

a) Atendimento dê chamados de manutençáo preventiva e corrêtiva: segunda a sexta-feira,
das 08h00min às 18h00min, para restabelecer o funcionamento normal do(s)
equipamento(s);

b) Atendimento de chamados dê plantâo: segunda a sexta-feira, das 18h00min às
22h00min, para rêstabêlecer o funcionamento normal do(s) equipamento(s);

c) Plantão emergencial: segunda-feira a domingo, das 22h00min às 08h00min,
exclusivamente em casos de paralisação de todos os equipamentos, quando houver
passagêiro retido no interior da cabine e/ou em caso de acidente envolvêndo o(s)
equipamento(s).

Parágrafo único: Para abertura de chamados dê plantão ou emergenciais, a CONTRAÍÀNTE
devêrá contatar o sêtortécnico da CONTRATADA" através do telefone estipulado pela CONTRATADA,
devendo ainda informar a titularidade do contrato, endereço completo, motivo da châmada e
pessoa com quem o técnico poderá entrar em contato.
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DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE:

Cláusula 5": A CONTRATADA se compromete a prestar o mais complêto serviço de conservação e
manutenção dos equipamentos, executando e disponibilizando:

a) Regulagem e ajuste do quadro de comando, seletores, indutores, limites, freios, portas,
relês, instalaçÕês dê segurançâ, chaves de comando e outras partes acessórias, com a
Íinalidade de proporcionar aos equipamentos um funcionamento eficiente, econômico ê
seguro;

b) Limpeza ê lubrificação de acordo a necessidade das máquinas, motores e demais
componentes, como guias, partes externas dos carros, contrapesos, mecanismos das
portâs, êtc.;

c) Ferramentas e/ou equipamentos necessários à execuçáo dos serviços, mâo de obra
especializada paÍa a ultlização dos mesmos, bem como toda e qualquer eventual locação
necessária à boa execuçáo dos serviços;

d) Preenchimento e recolhimento da ART (Anotaçáo de Responsabilidade Técnica) junto ao
CREA,/SP (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo),
relativa aos serviços contrâtos.

e) Vistoria anual do(s) equipamento(s), nos moldes da legislagão vigente, para verificaçáo de
todos os componentes de controle e segurançã, com emissão do competente RIA
(Relatório de Inspeção Anual);

f) Apresentaçáo, quando necessário, de orçamento para fornecimento e substituiçáode peças
ou serviços náo cobertos pelo presente contrato, os quais somênte aconteceráo após a
apíovação formal e escrita por parte da CONTRATANTE;

g) Comunicaçáo aos Órgãos fiscalizadorês, conforme determina a Lei, caso a
CONTRATANTE se recuse a aprovar orgamento para regularizaçáo do(s) equipamento(s),
consoante normas técnicas e de segurança.

Cláusula 6â: A fim de viabilizar o cumprimento de todâs as obrigações contratuais, a
CONTRATANTE obriga-se a:

aJ Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução dos serviços ê permitir livrê
acesso às instalações do(s) equipamênto(s) quando solicitado pêla CONTRATADA, seus
técnicos e/ou prepostos em serviço, que se apresentarem devidamente uniformizados,
portando crachá dê identidade funcional validado, o que deverá ser sempre exigido pela
CONTRÂTANTE;

b) l\,lanter a casa de máquinas, o poço e as demais dependências do(s) equipamento(s)
livre(s) e desimpedido(s), náo depositando nele(s) materiâis estranhos que desvirtuem os
fins dos rec,ntos, além de constituir infraçáo à legislaçáo vigente;

c) Não permitir em nenhuma hipótese o ingresso de
não permitir intervençáo de terceiros estranhos nas

terceiros à casa máquinas, bem como
ipamento(s), sem oinstalações do(s)



cl)

êxplícito e prévio consentimento da CONTRÂTADA, sob pena de responsabilizar-se pelos
atos cometidos por tais, nos têrmos da legislação vigente;

Comunicaí imediatamentê à CONTRATADA quaisquer irregularidades observadas no
funcionamento do(s) equipamento(s), interrompendo o funcionamento do(s) mesmo(s),
como em casos de ruídos anormais;

Éxecutar qualquer sêrviço que a CONTRATADA venha a julgar necessário à segurança e
ao bom funcionamento do(s) êquipamênto(s) ou, se íor o caso, autorizar sua execuçáo,
respondendo junto à fiscalização compêtente pelo não cumprimento dessas determinaçóes,
conforme o estabelecido na Lei 10.348187, regulamentada pelo Dêcreto n' 52.340, de 25 de
maio de 201'1;

Ressarcir a CONTRATADA por toda e qualquer despesa, taxa ou penalidade gerada pelo
descumprimenlo da CONTRATANTE face ao disposto na Lei 10.348187 e demais
legislaçÕes pertinentes a regularidade do êquipamento;

Zelar pêlo bom uso e funcionamento do(s) equipâmento(s), a fim de prevenir danos
causados por negligência, maus tratos e conservaçáo, e náo consentir o seu uso com carga
superior à devidamênte licenciada e permitida, o que constitui infração à legislaçáo;

Quitar pontualmente as faturas aprêsentadas pela CONTRATADA, refereàs a
mensalidade normal, às peças substituídas ou dê mão de obra necessária, se for o caso;

Assinar a ordem de sêrviço da CONTRATADA a cada inspeçáo realizada seja êla rotineira
ou extraordinária;

Designar preposto ou equipe para acompanhamento da execução dos seÍviços, para
promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos quantitativos e
qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectâdas e comunicando a
CONTRATADA as ocorrênciâs de quaisquer fatos que, a seu critério, exüam medidas
corretivas por parte desta;

Fornêcer se necessário e solicitado, dados, documentos e projetos técnicos à
CONTRATADA;

Não permitir quê terceiros estranhos às partes contratantes executem qualquer serviço de
âssistência técnica no objeto contratual, salvo em caso de prévia e êxpressa autorização da
CONTRATADA,

c)

h)

k)

n)

m) Cuidar para que, no momento da lavagem dos pisos dos andares, náo haja inÍltração de
água ou de outros materiais através das portas do pavimento do(s) equipamento(s).

Apresentar no ato da assinatura deste contrato, e anualmente, a guia de recolhimento da
taxa de fiscalizaÇão de aparelho de transporte vertical, emitido pelo órgâo competente do
município, se for o caso da Iei municipal. No caso de descumprimento desta obrigaçáo, que

no prazo de 30 dias.
venha ensejar multa à CONTRATADA, esta deverá ser ressarcida CONTRATANTE



DAS RESPONSABILIDADES TRABALHISTAS:

Cláusula 7a: A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todos os seus emprêgados, obrigando-sê,
ainda, a manter em dia todas as obrigaçóes legais pertinentês às atividades desenvolvidas por eles,
em especial, as de natureza trabalhista, previdenciária, tributária, fundiária (FGTS) e todas as demais
que regulamentam a práticâ dêssa prestação de serviços.

Cláusula 8â: A contratação ora ajustada não tem caráter exclusivo e não estabelêce vínculo
empregatício entrê as pârtes ou qualquer relâçáo de subordinaçáo pessoal entre sêus
administradores, empregados, prepostos e/ou terceiros sob a responsabilidade das partes.

Cláusula 9": Os funcionários da CONTRÂTADA deverão estâr municiâdos de todos os EPI'S
(equipamentos de proteçáo individual), exigidos por lei, aplicáveis à sua rotina de trabalho e a outras
áreas de sua atuação, abordadas neste contrato.

Cláusula 10": Caso o CONTRATANTE seja condenado na Justiça do Trabalho, por qualquer valor e
a que título for, em razão de rêclãmações trabalhistas ajuizadas por empregados, prepostos ou
prestadores de serviços da CONTRATADA, a CONTRATADA irá ressarcir todos os valores
deprêendidos pelo CONTRATANTE no processo trabalhista, inclusive custas, despesas
processuais, honorários periciais e honorários advocatícios.

DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA NAS HIPÓTESES DE IMPRUDÊNCIA,
NEGLIGÊNCIA, IMPERíCIA OU DOLO DURANTE A EXECUCAÇÀO DOS SERVIÇOS:

Cláusula 11": A CONTRATADA responde êxclusivamente por eventual imprudência, negligência,
imperícia ou dolo caso venha a causar qualquer dano à CONTRATANTE ou a terceiros, durânte a
execução dos serviços ora contratados, devendo responder regressivamente caso
a CONTRATANTE seja responsabilizado judicialmente por tais fatos, desde que haja a denunciaçáo
da lide.

DA RESCISÃO

Cláusula 124: No caso de rescisão imotivada do contrato por parte da CONTRATANTE ou da
CONTRATADA, obriga-se a parte solicitante da rescisão a comunicar previamente a parte contrária
por escrito, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência, sob pena de não o fazendo arcar com
uma multa no valor de R$1.000,00 (um mil reais).

Cláusula í3â: O presente instrumento poderá ser rescindido independente de qualquer âviso ou
notificação por interesse da CONTRATANTE ou da CONTRATADA, sem qualquer tipo de ônus para
a parte que for lesada, na hipótese de ocorrência de um dos seguintês motivos:

Rescisáo pela CONTRATANTE:

a) Por desídia, infringência ou náo cumprimento por parte da CONTRATADA das obrigações
decorrentes do contrato, salvo se convencionado pelas partes de modo diverso;

udicial, pedido deb) Nos casos de falência, dissoluçáo e liquidaçáo judicial ou

/rx



recuperação judicial ou extrajudicial ou confisco ou apreensáo de bens que coloque em risco
a manutençáo das atividades da CONTRATADA.

Rescisão pela CONTRATADA:

â) Não cumprimento pela CONTRATANTE de quaisquer obrigações decorrentes do contrato,
inclusive as pecuniárias descritas na Cláusula Terceira e parágrafos;

b)

c)

lnadimplência superior a 60 (sessentâ) dias dos valores decorrêntes da prestaçáo
indêpendentemênte de qualquer aviso ou notificaçáo judicial ou extrajudicial;

Nos casos de falência, dissoluçáo e liquidaçáo judiciâl ou extrajudicial, pedido de
judicial ou extrajudicial ou conÍisco ou apreensão de bens que coloque êm risco a
das atividades da CONTRATANTE.

de serviços,

recuperação
manutenção

DAS CONDIÇOES GERAIS

Cláusule í4â: As peças, partês ê/ou componentes substituídos passaráo a ser de propriedade da
CONTRATADA, não cabendo a CONTRATANTE o direito de retençáo dos mêsmos além do prazo
estritamente necessário à comprovaÇão da substituiÇão, devêndo devolvêlos o mais rápido possível.

Cláusula 154: O contrato náo inclui nem abrange as seguintes peças e/ou serviços:

a) Rêtirada de água do pogo;

b) Mâo de obra técnica para acompânhâmênto de terceiros
ou eventos;

c) Danos oriundos de atos de vandalismo; infilhaçáo de água no passadiço, casâ de máquinas
ou poço; utilizaçáo do(s) equipamento(s) com carga acima da permitida e/ou utilizaçâo para
Íins diferentes do previsto; quedas ou sobrecarga de tênsão elétrica e/ou frequência (5% da
nominal) ou falta de energia elétrica; deficiências da construçâo civil ou alteraçÕes
posteriores da estrutura do imóvel; corrosão excessiva proveniente das condiçÕês
climáticas locais, todo e qualquer dano decorrente de casos fortujlos ou de Íorça maior;

d) Todo e quâlquer dâno decorrente da intervençáo deterceiros;

e) Alteração das características originais, substituição de componentes obsoletos por outros
de têcnologia mais recente (atualizaçáo tecnológica ou modernização), assim como
eventuais alterações impostas por novas disposições lêgais, como instalaçáo de itêns dê
segurança faltantes, etc.;

0 Substituiçáo de peças dêfêituosas existentes antes da data de início do contrato e que náo
foram instaladas originalmente;

g) Conjunto ou acessórios dâ cabina e elementos decorativos nela existentes, lâmpadas,
reatores, luzes de emergência e respectivas baterias, amortecedores de portas, portôes e
soleiras, portas de pavimento incluindo telas e/ou vidros, marcos de portas, compensadores

cabine, dos rngrcoschumbadas, instalações elétricas, limpeza e/ou conservaçáo i

de voltagem, alto-falantes, ventiladores ou exaustores, de ar, canalizagÕes



de porta e das portas, portÕes e soleiras, bem como, limpeza de vidro da cabine e da caixa
de corrida, no caso de equipamento(s) panorâmico(s).

Cláusula 16a: O não pagamênto de duas prestações, simultâneas ou náo, concederá à
CONTRATADA o direito de suspendêr imediatamente a prestaçáo de serviços, independêntêmentê
de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.

Cláusula 17"i As partes, por seus dirigentes, prepostos ou empregados, comprometem-se, durante
e após o término da vigência, guardâr discrição e segredo profissional, mantendo completa
confidencialidade e sigilo sobre quaisquer dados ou informâçÕes obtidas em razáo da presente
contrâtâçáo, reconhecendo, desde já, que não poderáo ser divulgâdos ou fornêcidos a terceiros,
salvo com exprêssâ autorizaçáo, por escrito, da outra parte, sob pena de responsabilidâdê civil e
criminal por quaisquer dânos causados em virtude da quebra da confidencialidadê e sigilo
proÍissional a que estão aquiobrigadas.

DO FORO

Cláusula í8á: Fica eleito o Foro Regional do lpirangâ com expressa renúncia de qualquer outro, por
mais privilegiado que sêja, pâra dirimir quaisquer dúvidas e/ou questões resultantes da interpretação
e/ou execuÉo do presentê instrumênto, regendo-se pela legislação em vigor, todos os casos não
previstos na contratação em tela.

E por estarem assim, CONTRATANTE e CONTRATADA de pleno acordo com o disposto neste
instrumento particular, justos e contratados, assinam em duas vias de igual teor e forma, na

produzam todos os efeitos de direito. Estê contrato, uma vez âssinado por am
rescinde e substitui os anteriores que tenham o mesmo objeto contratual,
finalidade.

São Paulo, 01 de Julho de 20'19.

CNICA
Cezat

as partes,
a mesma

UBE A CO YPIRANGA
Lincoln
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