CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRITÉ
Estado de Minas Gerais
CONTRATO Nº 03/2015
Cláusula I – Das partes
Contratante: Câmara Municipal de Ibirité, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ;
21037718/0001-22, com sede a Rua José Maria Taitson, 81 centro – Ibirité MG, neste,
representada por seu presidente Fábio Batista de Araújo.
Contratada: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A, pessoa jurídica de direito privado
estabelecida à Av. Waldomiro Lobo, 2.100 – Bairro Heliópolis, Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais – inscrita no CNPJ nº 90.347.840/0007-03 e com inscrição estadual nº.
062.011.852.0066, neste ato representada por seus procuradores Paulo Roberto Ferrari, CPF
508.676.106-97 e Nilton Eduardo dos Santos, CPF 857336-53.
Firmam o presente contrato de prestação de serviços, conforme as cláusulas e condições a
seguir:
Cláusula II – Do Objeto
O presente contrato tem por objeto a prestação de serviço de manutenção de assistência
técnica preventiva e corretiva para conservação de 01 elevador 30870, marca SÛR, fabricante
Thyssenkrupp – linha PRF. Destinação Comercial. Capacidade 560. Paradas 3. Velocidade
45, instalado à Rua José Maria Taitson, 81, Centro – Ibirité – MG.
Cláusula III – Do preço, vigência e forma de pagamento
1) O valor mensal é de R$ 420,51 (quatrocentos e vinte reais e cinquenta e um centavos).
2) A vigência e de 01/01/2015 a 01/04/2015, com previsão de pagamento para até o dia
10 do mês subseqüente, no local sede da CONTRATANTE, ou via documento de
cobrança bancária (fatura).
3) Benefícios da Thyssenkrupp:
- Seguro de Responsabilidade Civil;
- Garantia de 1(hum) ano para peças e serviços:
- Engenheiro Responsável Técnico perante o CREA:
- Supervisor técnico exclusivo por região.
- Consultor de Serviços exclusivo por região;
- Equipe Técnica qualificada para atendimento em elevadores Thyssenkrupp;
- Central de atendimento ao cliente regional;
- SIC: Sistema de Informação ao cliente, localizado na fábrica. (Tel: 0800.7070499);
- Manutenção Preventiva programada;
- Cumprimento total das obrigações exigidas pela legislação trabalhista;
- Pessoal equipado com veículos rádio/telefones para a comunicação;
- Central de Serviços Regionalizada para atendimento técnico e comercial.
- Suporte de Engenharia de produto e Engenharia de Campo da Fábrica.
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Cláusula IV – Horário de Atendimento Manutenção Preventiva:
1) A manutenção preventiva deverá ser feita no período de 08:00h às 18:00h de segunda à
sexta-feira, com exceção dos feriados e pontos facultativos em que não haja expediente
do CONTRATANTE.
2) A contratada prestará serviços de manutenção continuamente, atendendo aos chamados
ordinários até as 22:00 h, todos os dias da semana; e emergências 24(vinte e quatro)
horas, todos os dias da semana, sendo acionada pela central de atendimento: (31) 30643000/ 3064-3030 / fax (31) 3064-3001.
Cláusula V – São obrigações da contratada:

1) Realizar a manutenção preventiva mensal conforme abaixo no equipamento descrito na

2)

3)

4)
5)

cláusula II de acordo com o horário de atendimento estabelecido na cláusula IV
procedendo a limpeza, à regulagem, ao ajuste e à lubrificação do elevador e ao teste do
instrumental elétrico eletrônico, para segurança do uso normal das peças vitais, tais
como: máquina de tração, coroa sem fim, polia de tração e desvio, freio, motor de
tração, regulador de velocidade, chaves e fusíveis (exceto do quadro de força) na casa
de máquinas, quadro de comando, fusíveis e conexões, reles e chaves, fitas seletora,
aparelho seletor, iluminação da cabina, botoeiras e sinalização de cabina, segurança,
corrediças da cabina e contrapeso, aparelho de segurança, chave de indução, placas ou
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,
caixa de corrida, fechos hidráulicos e eletromecânicos, portas, carrinhos, botoeiras de
pavimentos, sinalização, nivelamentos, pavimentos, pára choques, polia do regulador
de velocidades e poço.
Pronto atendimento aos chamados da CONTRATANTE, observando o horário
estabelecido pela Contratada para funcionamento dos plantões. O atendimento de
chamadas fora do horário normal de trabalho da CONTRATADA só será feito em caso
de emergência.
Na hipótese de a normalização do funcionamento requerer dispêndio de mão-de-obra
em maior quantidade que o razoável para um serviço de emergência, ou que venha ser
necessária a utilização de materiais não existentes normalmente no estoque de
emergência, tal normalização só ocorrerá no primeiro dia útil subseqüente, durante o
horário normal da contratada.
Entendem-se como EMERGÊNCIA os casos em que houver passageiro preso na
cabina ou acidentes.
A retirada de passageiro (s) preso (s) na cabina somente poderá ser realizada por
TÉCNICOS da CONTRATADA ou pelo CORPO DE BOMBEIROS.
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Cláusula VI – São Obrigações da Contratante:
1) Permitir acesso dos técnicos da CONTRATADA ao elevador, colaborando para a
tomada de medidas necessárias a prestação de serviços, exigindo sempre a carteira de
identificação funcional.
2) Não permitir que terceiros tenham acesso à casa de maquinas e demais instalação do
elevador.
3) Não permitir depósito de materiais alheios ao elevador, na casa de máquinas e poços,
conservando a escada ou vias de acesso livres.
4) Não trocar ou alterar peças do elevador, sem autorização expressa da CONTRATADA.
5) Visar a ficha de serviços, por ocasião das visitas dos técnicos da CONTRATADA,
para a prestação de serviços neste instrumento.
6) Autorizar a colocação de peças e acessórios exigidos por lei ou determinação de
autoridades competentes.
7) Autorizar a execução dos serviços ou substituição de peças extras que a
CONTRATADA entender necessárias ao eficiente funcionamento do elevador. As
peças extras dependerão de autorização escrita do contrate para serem instaladas,
devendo o contrato apresentar plano de custo e nota fiscal.
8) Só permitir a retirada de qualquer componente do elevador mediante recibo, em
impresso próprio da CONTRATADA, mesmo no caso de haver substituição no ato do
serviço.
9) Cumprir rigorosamente a orientação técnica da CONTRATADA.
10) Executar
os
serviços
necessários
para
a
segurança
e
eficiente
funcionamento do equipamento, alheios à especialidades da CONTRATADA.
11) Autorizar alterações de características originais ou substituições de
acessórios por outros de tecnologia mais recente, assim como eventuais alterações
impostas por novas disposições legais ou empresas seguradoras.
12) Adquirir elementos decorativos de cabina, marcos de porta, led´s, start, reatores,
ventiladores ou exaustores.
13)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, dispositivos de pára-raios, janelas, iluminação,
sistema de ventilação ou exaustão forçada, extintor de incêndio, alvenaria e pinturas.
Cláusula VII – Dos Orçamentos:
Os serviços não oriundos de regulagens, ajustes e limpeza não se acham inclusos no preço
mensal contratado, pelo que seu pagamento decorrerá da apresentação, negociação e
assinatura, pelas partes, de orçamento próprio, que discriminarão valor relativo a
peças/materiais a serem empregados na execução dos serviços aprovados expressamente
pela CONTRATANTE.
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Cláusula VIII – Das Responsabilidades

1) No caso de infração a qualquer cláusula estipulada, se sujeita a parte infratora a uma
2)

3)
4)
5)

multa equivalente a 3(três) mensalidades do preço, segundo o valor na data do evento,
sem prejuízo de a parte lesada dar por residido o contrato.
Não caberá à contratada responsabilidade por qualquer acidente pessoal ou patrimonial
ocorrido a terceiros, exceto os que possam ser atribuídos direta e exclusivamente a atos
ou omissões de seus prepostos, não podendo assim, o presente instrumento afetar a
responsabilidade que assiste à CONTRATANTE por acidente que possam ocorrer a
terceiros quando estiverem sendo transportados ou se encontrarem dentro ou próximo do
equipamento.
A CONTRATADA não será responsável por qualquer perda, dano ou atraso resultante
de caso fortuito, força maior ou atos de vandalismo.
As obrigações ora convencionadas serão, efetivadas independentemente de aviso,
notificação ou interpelação judicial, obrigando-se as partes a bem e fielmente cumpri-las,
sendo extensivos aos seus herdeiros ou sucessores.
Em caso de atraso no pagamento dos valores estipulados, a contratada se reserva no
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 da falta de manutenção nos equipamentos.

Cláusula IX – Do Reajustamento e da Multa

1) A atualização do preço será realizada anualmente com base na variação do IGP-DI, da
coluna II, da Fundação Getúlio Vargas, sendo ao acréscimo proporcional à diferença
percentual entre o índice vigorante 30 (trinta) dias antes da data do inicio deste
contrato e o que vigorar 30 (trinta) dias antes a data do vencimento de cada
mensalidade a reajustar. A periodicidade do reajuste pelo IGP-DI será anual ou
automaticamente a mínima permitida em Lei.
2) Quaisquer das prestações do preço, quando resgatadas pela CONTRATANTE após seu
respectivo vencimento, será reajustada de acordo com a variação do IGP-DI, da coluna
II, da Fundação Getúlio Vargas, sendo o acréscimo proporcional a diferença percentual
entre o índice vigorante 30(trinta) dias antes da data do vencimento da prestação e o
índice vigorante 30(trinta) dias antes da data do efetivo pagamento da mesma.
3) Ocorrendo atraso no pagamento de qualquer parcela, se sujeita a CONTRATANTE ao
pagamento de multa de 2% (dois por cento) por atrasos e juros de 1% ( um por cento)
ao mês.
4) As importâncias correspondentes às parcelas do presente contratado e ao reajustamento
deverão ser pagas quando da apresentação dos documentos hábeis de cobrança apenas
através de instituições bancarias ou cheques nominais a THYSSENKRUPP
ELEVADORES S.A e cruzados.
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Cláusula X – Da Revisão
Sendo o preço dos serviços propriamente de conservação, estabelecido em razão
de diversos fatores variáveis, inclusive de custo mínimo, volume de trafego e idade do
equipamento, poderá o mesmo no decorrer do contrato, ser revisto pela CONTRATADA,
independente do reajuste contratual acima previsto. A revisão do preço somente será
efetuada se previamente discutida e acordada formalmente pela CONTRATANTE. Caso a
CONTRATANTE não aceite a revisão do preço, poderá a contratada rescindir o contrato,
sem pagamento da multa prevista na cláusula XI, item 2.
Cláusula XI – Condições Gerais
1) O prazo contratual constante da Cláusula III poderá ser prorrogado desde que haja
manifestação expressa por parte da CONTRATANTE.
2) No caso de denúncia do contrato, ou revogação unilateral antes do prazo de
vencimento, a parte denunciante pagará em favor da outra o valor equivalente a três
mensalidades do preço.
3) As peças que forem substituídas serão imediatamente entregues à CONTRATADA
para inutilização, destruição ou sucateamento.
4) No caso da CONTRATANTE não receber o documento bancário de cobrança até 5
(cinco) dias antes do prazo de vencimento da prestação, a CONTRATANTE deverá
entrar em contato com a CONTRATADA para providenciar o pagamento da parcela
até o vencimento, sem o que ser-lhe-á os encargos de mora.
5) O crédito orçamentário para o qual ocorrerá a despesa, com sua respectiva indicação
funcional e categoria econômica, recebe a codificação: 01.123.0001.2015- Manutenção
das Atividades dos Serviços administrativos. 3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros
Pessoa Jurídica.
6) A CONTRATADA comprovará na data da assinatura do contrato, assim
como na época de eventual renovação contratual, que possui, em seu quadro
permanente de empregados, profissionais de capacitação técnica detentores de
atestados de responsabilidade para a execução do serviço objeto deste contrato.
7) Fica a CONTRATADA obrigada a manter, durante toda a execução do contrato todas as
condições técnicas e qualificação e habilitação apresentadas no inicio do contrato.
8) Nos termos da lei 8.666/93, a CONTRATADA é responsável pelos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da prestação de serviço.
Cláusula XII – Do Seguro
A CONTRATADA, sem ônus adicional a CONTRATANTE, inclui no presente
contrato um Seguro de Responsabilidade Civil contra acidentes ou danos pessoais a
terceiros, desde que tais eventos possam ser atribuídos direta e exclusivamente a atos
e/ou omissões de seus prepostos.
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Cláusula XIII – Da Inexigibilidade de Licitação
Este contrato com inexigibilidade de licitação, nos termos do Art.25, I da lei 8.666, de 21
de junho de 1993.
Cláusula XIV – Do foro
Fica eleito o foro da Comarca de Ibirité para as ações oriundas deste contrato.
E por estarem de perfeito acordo, assinam as partes deste instrumento impresso em 03
(três) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo:

Ibirité, 02 de Janeiro de 2015.

____________________________
Camara Municipal de Ibirité
Presidente: Fábio Batista de Araújo

___________________________
Testemunha 01
Nome:
CPF:

____________________________
Thyssenkrupp Elevadores S/A

_____________________
Testemunha 02
Nome:
CPF:
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