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CONTRATO n° DL ~ ~2014

CONTRATO OE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO OE SERViÇOS OE ASSITÊNCIA,
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 00 ELEVADOR DA SEDE QUE ENTRE SI
CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNiCípIOS 00 MÉDIO VALE 00 ITAJAí -
AMMVI E THYSSENKRUPELEVADORES S/A.

A ASSOCIAÇÃO DOS MUNiCíPIOS DO MÉDIO VALE DO ITAJAí - AMMVI, com
sede na Rua Alberto Stein, 466, bairro Velha, em Blumenau (SC), inscrita no CNPJ
sob n" 83.779.413/0001-43, neste ato representada pelo seu Presidente, doravante
denominada CONTRATANTE e, de outro, THYSSENKRUPP ELEVADORES SIA,

~ pessoa jurídica de direito privado estabelecida na Av. dos Estados, 4664, Balneário
~ Camboriú/SC, incrita no CNPJ n° 90.347.840/0034-86 e com inscrição estadual n°

253615062, neste ato procuradores Roana Carita Kerber,
inscrita no CPF: Cruz - CPF: 811.879.559/49

.' . :l. i'

r- "U:> c
() ,5
:ll..

AMMVI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO VALE' DO ITAJAÍ
Fundada em 02-08-69

Reconhecida de Utilidade Pública pela Lei Estadual n" 4.850, de 0'1-06-73
CNPJ 83 779413/0001-43

Rua Alberto Stein, 466 - Fone (47) 3329-1592
89036-200 - BLUMENAU - Santa Catarina

E-mail: ammvi@ammvi.org.br
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO, DA VIGÊNCIA E FORMA DE
PAGAMENTO.

Valor mensal: R$ 316,57 (Trezentos e dezesseis reais e cinquenta e sete centavos);
Vigência: de 01/02/2014 a 31/01/2015, podendo ser prorrogado para exercícios
subsequentes, mediante termo aditivo;
Data de pagamento: 10;
Mês de pagamento: Posterior à competência;
Opção de pagamento: Fatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO ATENDIMENTO

3.1. HORÁRIO DEATENDIMENTO:
APIÚNA - ASCURRA - BENEDITO NOVO - BLUMENAU - BOTUVERÁ - BRUSQUE - DOUTOR PEDRfNHO

GASPAR - GUABIRUBA - INDAIAL - POMERODE - RIO DOS CEDROS - RODEIO - TIMBÓ
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Manutenção Preventiva: Dias úteis das 7:30 às 12:00h / 13:00 às 18:00h
Chamados: Das 7:30 às 22:00h
Emergência: 24 horas

3.1.1 BENEFíCIOS THISSENKRUP ELEVADORES S/A:
- seguro de responsabilidade civil;
- garantia de 1 (um) ano para peças e serviços;
- engenheiro responsável técnico inscrito no CREA;
- supervisor técnico exclusivo por região;
- consultor de serviços exclusivo porteqião:
- equipe técnica qualificada;
- central de atendimento a
- SIC: Sistema de I na fábrica; fone 0800-7070499;
- manutenção p
- cumprimento
- estoque para
- pessoal equi
- central de
- suporte de

mada;
rigações exigidas pela o trabalhista;

de peças;
com veículos e rádios/telefones para municação;
regionalizada para atendimento técnico e comercial;

nharia de produto e engenharia de campo deifábrica;

- DAS OBRIGAÇÕES DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

iva periódica co
na cláusula III.

no equipamento

4.1.3. peza, regu lubrificação do
I elétrico e eletrônIco;lpa~aa ~egurança do uso
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(excet~ d r o. J ir ca. ro~u· u,.·.~~~.çj...e.. ~rn..··a~do, fusívei.se
conexoe UI el I.a e~loCIl hação da cabina,
botoeiras e sinalização da cabina, seguranças, corrediças di cabina e contrapeso,
aparelho de segurança, chave de indução, placas e emissores, receptores, cabina
(placa, acrílicos e piso), guias e braquetes, contrapeso, limites de curso, correntes
ou cabos de compensação, cabos de tração e de regulador, fechos hidráulicos, e
eletromecânicos, portas, carrinhos, botoeiras de pavimentos e sinalizações,
nivelamentos, pavimento, pára-choques, polia do regulador de velocidade, bomba
hidráulica, bloco de válvula, vedações do sistema hidráulico, mangueiras e
tubulações hidráulicas.

4.1.4. Pronto atendimento aos chamados da CONTRATANTE, observando o horário
estabelecido pela CONTRATADA para o funcionamento dos plantões. O
atendimento de chamados fora do horário de trabalho normal da CONTRATADA só
será feito em caso de emergência. Na hipótese de que a normalização do
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funcionamento venha a requerer dispêndio de mão de obra em maior quantidade
que a razoável para um serviço de emergência, ou que venha a ser necessária a
utilização de materiais normalmente não existentes no estoque de emergência, tal
normalização só ocorrerá no primeiro dia útil subseqüente durante o horário normal
da CONTRATADA;

4.1.5. Entendem-se como EMERGÊNCIA os casos em que houver passageiro preso
na cabina ou acidentes. A retirada de passageiros da cabina somente poderá ser
realizada pela CONTRATADA ou pelo CORPO DE BOMBEIROS;

4.1.6. Entendem-se como CHAMADOS toda solicitação de manutenção corretiva;
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capacitado e treinado
seu quadro de em

pessoal especializado, identificado,
ectivas funções, pertencentes ao

for mais consi
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parar ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto
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E, resultantes da má execução dos serviços ou dos produtos e
regados;

danos causados
de dolo, imperíci
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TE, ou a seus
a ou negligência

d) Pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrente de culpa ou dolo na execução deste contrato; devendo a
CONTRATADA providenciar em caso de desaparecimento de bens, materiais
ou valores pertencentes à CONTRATANTE, no prazo de 03 (três) dias a
contar da respectiva notificação, a devida substituição, reposição ou
ressarcimento conforme o caso, desde que comprovada sua culpa;

e) Por todos e quaisquer acidentes de trabalho ocorrido durante a execução do
presente contrato, bem como pela aquisição, entrega e fiscalização de uso de
EPls e/ou uniformes e identificação para seu pessoal.

4.1.11. Manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, para representá-Ia na
execução do contrato.
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CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. Sem prejuízo das demais disposições deste contrato, constituem obrigações da
AMMVI:

a) Exigir o cumprimento rigoroso de todas às cláusulas e condições
estabelecidas no presente contrato;

b) Fiscalizar a execução do objeto contratual, por meio de pessoa especialmente
designada, sendo que a ação ou omissão, total ou parcial da fiscalização da
AMMVI, não eximirá a CONTRATADA da integral responsabilidade pela
observância do objeto do presente contrato;

c) Fornecer, no
informações
quaisquer
providên

rgidas durante
tomadas;

co) dias úteis, quando solicitada,
do em vista orientá-Ia sobre

o do presente contrato, ou

na forma convencionada

acesso dos técnicos da CONTRATADA aos equipamentos,
ra a tomada de medidas necessárias à prestação dos serviços,

re a carteira de identificação funcional.

5.1.2. Não
instalações

ham acesso inas e demais

ais alheios

tos .~emauto iza ão expressa dauruo I Sf CONTRATADA,

5.1.6. Autorizar a colocação de peças ou acessórios exigidos por lei ou
determinações de autoridades competentes;

5.1.7. Autorizar a execução dos serviços ou substituição de peças extras que a
CONTRATADA entender necessárias ao eficiente funcionamento dos equipamentos
ou, não o fazendo, assumir a total responsabilidade que desse ato resultar,
facultando à CONTRATADA a rescisão, ou não, do contrato;

5.1.8. Só permitir a retirada de qualquer componente dos equipamentos mediante
recibo, em impresso próprio da CONTRATADA, salvo se houver substituição no ato
do serviço;

5.1.9. Cumprir rigorosamente a orientação técnica da CONTRATADA; ~ 1<v
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5.1.10. Executar os serviços necessanos para a segurança e eficiente
funcionamento dos equipamentos, alheios à especialidade da CONTRATADA

5.1.11. Autorizar alterações de características originais ou substituição de acessórios
por outros de tecnologia mais recente, assim como eventuais alterações impostas
por novas disposições legais ou empresas seguradoras;

5.1.12. Realizar a manutenção das instalações da casa de máquinas, caixa e poço,
mesmo que elas tenham sido executadas especialmente para a instalação dos
equipamentos, como circuitos para alimentação do quadro de força da casa de
máquinas e respectivos fusíveis de proteção desse/quadro, dispositivos de pára
raios, janelas, iluminação, sistema de ventilação ou exaustão forçada, extintor de
incêndio, alvenaria e pi

CLAUSULA PENAL.

6.1. No caso
infratora ao
segundo o
de dar por

ção a qualquer cláusula , sujeitar-se-á a parte
nto de uma multa equivalente a 3 mensalidades do preço,

gente na data do evento, sem prejuízo do direito da parte lesada
ido o contrato;

6.1.1 Não à CONTRATADA responsabilidade por qualquer acidente pessoal
ou patrimon I ocorrido a terceiros, exceto os que possam ser atribuídos direta e
exclusivamen atos de seus pre ndo, assim, o
presente in to sabilidade que TRATANTE por
acidentes quando nsportados ou

dos equipame

ilidaçLeda CONTRATANTE o paçarnento ~da taxa anual dor; g Ai\v1~rr~lICI I
6.~.3. ASJlJ~..i .,~ aaçfç.~' ~ . f.· Xrà iV~..•~ fndentemente de
aVISO,nofifiÊa.ção1d1«11~ J lJj;e cil tio-se as partes a
bem e fielmente cumpri-Ias, sendo extensivas aos seus herdei os ou sucessores;

6.1.2
CR

6.1.4. Em caso de atraso no pagamento dos valores estipulados, a CONTRATADA
se reserva o direito de suspender a manutenção preventiva, bem como o
atendimento aos chamados da CONTRATANTE, até a regularização dos
pagamentos, isentando-se de qualquer responsabilidade que possa advir de falta de
manutenção dos equipamentos;

6.1.5. Em caso de suspensão indevida dos serviços objeto deste contrato a
CONTRATADA será responsabilizada pelos danos ocorridos advindos dessa
omissão, independentemente da aplicação da multa e da rescisão contratual;
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6.1.6. É responsabilidade da CONTRATANTE adquirir elementos decorativos da
cabina, marcos de portas, lâmpadas, LED's, start, reatores, ventiladores e
exaustores;

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTAMENTO E DA MULTA

7.1. Cada parcela do preço será atualizada com base na variação percentual do
índice geral de preços, Dispon. Interna da FGV. A periodicidade do reajuste será
anual ou automaticamente a mínima permitida em lei;

7.1.2. Quaisquer das prestações do preço, quando.resgatadas pela CONTRATANTE
após seu vencimento, serão reajustadas de acordo com a variação percentual do
índice geral de preços, Di V, verificada. desde o último reajuste
até a data do efetivo

centésimos
sobre o valo
sobre o valo

no pagamento de uer parcela, se sujeita a
pagamento de multa mo de 0,33% (trinta e três

), ao dia, limitada a 10% (dez cento) êº mês, calculada
lizado da" parcela em atraso, e acrescido de juros de 1% ao mês
do;

AVA - Cessão ou Transferência

8.1. O presente contrato não poderá ser cedido ou transferido a terceiros, total ou
parcialmente, da CONTRAT

9.1.A

en
é

.ização escrita e
[ • A •onvemencia para

9.1.3. A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação
das penalidades previstas na cláusula seguinte, ensejará também a sua rescisão,
desde que ocorram quaisquer motivos enumerados no art. 78, e acarretará também
as conseqüências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nO8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Da Multa Contratual

11.1. Pela inexecução total ou parcial do Contato, bem como pelo descumprimento
de normas de legislação segurança, de saúde, trabalhista, fiscal, previdenciária,
comercial e demais pertinentes à execução do objeto contratual, a AMMVI poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87
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da Lei n?8.666 de 21/06/93, sendo que em caso de multa, esta corresponderá aos
percentuais estabelecidos neste instrumento, calculados sobre o valor total
contratado.

11.2. As eventuais multas aplicadas não eximem a CONTRATADA da reparação de
possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem
impedem a rescisão do contrato.

11.3. Pela rescisão do contrato pela CONTRATADA, sem justo motivo, será aplicada
a esta multa de 05% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato.

11.4. As multas e penalidades elencadas nos itens 11.1 e 11.2 serão aplicadas
mediante apresentação de relatório de ocorrência elaborado pela AMMVI.

11.5. A CONTRAT
sua notificação, pa
prazo, a penalid
apresentada.

) dias úteis, contados a partir da
nesta Cláusula. Decorrido este

aceita na forma como foi

urados a título de multa serão retidos quando da realização do
NTRATADA. Se estes forem insuficientes, poderão ser cobrados
nte ou judicialmente após a notificação.

de Blumena
da execução o
tro, por mais p .

hecer e dirimir
deste contrato,
a.

Blumena 2\Iai
CONTRATADA

Roana Carita Kerber
THYSSENKRUPPELEVADORES~A

ANTE
IR DOS SANTOS
TE da AMMVI

ES S/A
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