CONSUSEG ENGENHARIA E SEGURÂNçA NO TRABAI'{O
CONTRÂTO DE PRESTAçÁO DE SERVIçOS

Pelo presentê instrumento particular, de um lado CoÍ{SlrSEG EI{GEÍ{HARIA E MEDlcl A DO ÍRABAIHO LTDA,
pêssoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Ouque de caxias, 647, Sala 02, Centro do município de
Guaraciôba - SC, CEP 89.92GOO, inscrita no CNP.I sob o ne 29.O29.O75/mf1-87, neste ato representada por se u
sócio Cassiano Gonçalves da Silva, doravante denominado cO ÍRATADO, e de outro lado Âssociação &5
Muntípbs do ErtÍenrc Oê*e d€ Santâ Catarina - ArvlEOtC, pessoa jurídica dê direito privado, estabelecida na
Rua Padre Aurelio C.nzi, Cêntro do município de 5ão Miguel do Oeste -SC, CEP 89.9OG@O, inscrito no CNPJ ne
83.829.267/0@1-13, representado por EDlI-SON MIGUEt VOI-KWElS, doravante denominado CONTRATAI{ÍE,
tem entre si justo e acertado o pÍesente contrato, sob as €láusulas sêguint6:

c1Át,SUtA PNIMEIRA

- Íx, @JEÍ(}

1.1. Execução de Exames Mâlkos Ocupacionais (admissionait demissionait periódicot retomo ao trabalho e
mudança de função), e a emissão de Atestado de Sari'de Ocupacional - Aso.
os exames oaupacionais serão realizados após a conclusão do PGR e PcMso.
Os exam6 pÊriódicos serão realizados em prazos determinados no PCMSO, com periodicidade dê
êntadora NR-7
acordo com o relatado no mesmo, consideÍando o item 7.4.3.2 da Norma Resu
1.1.3. Cabe ao CoNTRATANTE o agendamento dos exames periódcos
1.2. ElaboraÉo do PGR (Programa de Gerenciamento de Ris.os) em conformidade com a NR 9.
1.3. Elaboíação do PCM§O (Prograna de Controle Márico de Súde Ocupacional) em conformidade com a NR 7.
1.4. Elaboíação do tTcAT (taudo Técnico das Condiçôes do Aínbiente de Trabalho).
1.5. PPP - Perfil PÍoffssiográffco Prevldenciário.
1.6. Ass€ssoÍia do Técnko de Segurança.
1.7. OÍiêntações em Saúde e Segurarça no Trabalho.
1.& Os documentos constant6 dos itens ,..2, 1.3 c 1.4 sêrão elaborados .m até 60 (scsscnta) dias agís a
CONTRATANÍE forn€cer 06 dados eúgidos na C[ÁuSUtA NONA.
1.8.1. Os documentos constantes dos ltens 1.2, 1.3 e 1.4 sêÍão entregues para o represêntante legal da
CONTRAÍANTE ou procurador desta, em rêunião na sêde da CONTRÂTADA em dâta a ser designada por

1.1.1.
1.1.2.

eía.
1.9. Os documentos constantes dos itens 1.2, 13 e 1.4 serão atualizados anualÍn€nte, conforme determina a lei
e o cronograma deftnido pelo profissional responivel.
2.O. Já havendo os documentos refeíidos nos itens 1,2, L3 e 1.4, e§tes serão atualizados e os exames
ocupacionais ob€decerão a docummtação já pÍoduzida ênquanto a atua[zação eíiver sendo rêalizada.

oÁt surA sEGuitDA - DG BEI{EHCúRlos:

2.1.
2.2.
2-3.

São beneficiádos os empÍêgados da CONTRATANTE, individualmente, admitidos sob o regime da CLT.
A CoNTRATANTE possui o8 colaboradores.

Àteraçôes no quadÍo de colaboradores da empresa que imdique no aumento do número de

empregados mêncionado, o valoí pago pêla COi'ITRÂTANTE seÉ reaiustado.

cúUsUIÁ

- ATEÍ'IDII,IEI{TO:
Mé{ricos
Ocupa€ionâis serão rêalizados nas dependências da CONSUSEG, localizada na Rua
3.1. Os Exaínes
o2,
anexo à dínica Mdica Dr. claudio Graciolli, no município de Guaraciaba - sc, ou
Duque de caxias, 647, sala
ainda no local indicado pela CoNTRATADA.
3.2. A CONTRATANTE deve agendar as consultas mâlicas com antec#ncia de no mínimo O5 (cinco) dias.
TENCEIRA

3.3. A finalização do cadasúo do empregado para realhação dos exames ocupacionais é fêita mediante
informações repassadas pelo setor responivel por parte dô COi{TRATANTE, sendo obrigatório o envio do
formulário scmpre que hower agendãmento dc exames Eupacionais, conÍorme modêlo Anêxo encaminhado
ao e-mail da

empre-.

3.4, Caso o empregado da CoNTRATANTE, depois de ageodado o exame ocupacional, não comparecer, será
cobrado o valor de RS 2Z50 (vinte e s€te reais e cinquenta centavos), desde que não avise coín antecedência de
24 (vinte e quatÍo) hoÍas.
3.4.1. A cobrança será enviada atravê de boleto bancário iuntamente com a parcela subsequcnte ao mês da
realização.
CI.ÁIJSUIÂ qUARTA
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4.1. O prazo de validade do presente conbato sêÉ de 12 (dose) meses, a contar a partir d€ ZOll2l2O2l a
20./1212022.
4.2. Prorroga-s€ automatkamentê pelo mesrno período, 5e nenhuma das paÉes notmcar a outra formalmente,
30 (trinta) dias antês do término sê escoado o prazo de 12 mes6.
4.3. Qualquer das partes, quê no curso da vBência do contrato ou sua (s) renovação (es), não tfuer interesse na
contlnuldade, deverá indenizer a outra, pelos meses restantês, com um desconto dê 2096 (vinte por cento) sobÍe
as parcelas vincendal a ser paga de uma ri vez,

oÁusutA eurÍ{ÍA - I»

REMUÍrtERÂÇÂo:

5.1. A remuner-ação total paga pela COI{TRATANTE seÍá de RS 1.198O,0O (um mil cento ê noventa e oito reais),
sendo dividia êm 12 (dose) parcelas de RS E),83 (noventa e nove rêais coín oitenta e três centavos), cada.
5.2. O p€amento será aFavés dê boleto bancáriq corn o píimeiro vencimento para o dla 2O/O!2O22. A
CONTRATADA emiürá bohto bancário e enviará cqn antecedência de O5 (cinco) dias da data de vencimento.
5.3. O não pagamento no prazo acoÍdado imdicará eín envio de BOIETo para protesto e acréscimo de multa de
2%. juros dê mora e coreção monetária sobre o valor.
5.4. AÉs o deorso de 12 (dose) mesel o valoÍ conkatado podeÉ ser reaiustado de acordo com a variaÉo do
INPC, ou outÍo índke que venha a substituí-{o, ou actrdo entre as partes,

cúuuua soca -

ExAMEs

con REMEÍ{TARES:

6.1. Os exames complementaÍes (exames de laboratório, raio )ç audiometÍia, etc.), constantes do PCMSO e
solicitados pelo Médico do Trabalho Coordenador, de acordo com a atividade desêmpenhada pelo empregado,
bcm como seus custos, serão de responsabilidade da CONIRATANIE.
6.2. Fica expressamente autqizados à feitura dos exames complementares coníantes do PCMsO.
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7.1. Havêndo n€cêssidade dê análises lâborâtoriâis parà mediúuanüff€aÍ concentração de €entes (poeirat
gazes, metaiS sílica, chunbo, aÍsênio, cobre, íormol, etc.), para redizaçfu do PPRA, as despesâs serão
suportdas pela CONTRATANTE, sendo que a CONTRATADA realizará os seÍviços mediante autorização da
CONIRATANIE, por escrito.
Caso a empÍesa nâo autoíize a realização das avaliações cornplementares necessárias para quantificação dos
agentêt o docunênto será êntregue de âcoído com a cláusula pÍimêirô deste contâto.

cúusur.A olrAvA - rMru M EÍ{TAçÃo:
&1. As medidas sr€êridas no PPRA, no PcMso, e/ou layout, na rotina da emprêsa, s€Íão efetuadas pela
CONTRATANIE independentemente de qualqeÍ aÉo da COI{TRATADÀ de acordo com o cronograma apÍürado
pela @MRATAI{TE.
8.2. Os Equipamentos de ProbÉo lndMdual que forem ugeddos no PPRA derrerão ser fornecidos e exiido o
uso por pârtê da CONTRATANIE dê acúdo corn o cnonotrama ipmvado pela mesma.
8.3. os treinanentos suteridos no PPRÁ e no PCMSO d6/eÍão s€Í executados pela CONTRATANÍE.
8.4. A impl€írentaÉo dos itens consÍantês no Phneiâmento Anual / Oonograrna dos Programas são de intêira
responsabi[dade da CONIRATANTE, inclusive no que se refere ao cumprimento dos pÍazos, metas e prioridades
6tabel€cldos para ex€cução.

cúirsur.A í{orA - DAs FoRMAçõES:

9.1. A CONTRATANTE fome.cerá todas as informações necessárias par. execução dos Programas de Saúde e
Segurança do Trabalho.
9.1.1. Relação de depaÍtamentos, setoÍ6, seções, funções, CBO e descriçâo das fur4ões.
9.1.1.1. tu funções dwerão seguir a dassificação BÍaileira de Ocupaçôes - CBO.

o ex€ido pela Prerridência Social no que sê ÍefeÍê à
Profissiografial "Dêscrição das aüvidades, fisicas ou mentais, realizadas pelo trabalhador, por foíça do podeí de
comando a que se submête. As atividades deverão ser descritas com exatidão, e de foíma srrcinta, com a
úilização de verbos no infinitivo impessoal." - Confqme Anexo ll.
9.2. Fornecer a composição de produtos químicos - quando hower, através de Ficha de lDformaçõ€s
Segurança de Produtos Químicos - FlSPq.
9.1.1.2. As descrições dôs funçôes devem âtênder
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1O.1. O WOTY (SOFTWARE PARA SEGURANçA DO TRABAI"HO) tem o fornecimento de sua

liceça condicionado

à vigência do presênte

contrato.
1O.2. Havendo rornpimento deste contrato, o uso do WOTY fica condicionado ao pagamento da manutêÍ4ão
mensal, ficando ainda obrigatório o pagamênto da lkença ao fakicante.
1O.3. Se o rompimento deste contrato for por iniciativa do @NTRATANTE, este deveÉ manifestar-se, no mesÍno
momento, sêu inêÍesse quanto à continuidade de uso do WOTY
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DÉCIMA pRrúErRÂ

-

DAs DrsFosrcÕ€s GERÂts:

11.1. A CONTRATADA fornecerá direta ou indiÍetamente, todã mão de úra necessária ao bom e fiel
cumpíimentodo pí6êÍrte imtÍumento, contrôtada na foíma da lei, respondendo por todas asobÍigaçôês sociais,
trdbalhistas e prqridenciárias de empregados seu' tais como: salários, wisos prévios, liceíças, féÍias, acidentes

de trabalho, indenizaçõeg décimo terceiÍo saláÍio,

INSS, FGTS

c

demais contribuições incidentes sobÍ€ as

relações dê trdbalho.
l1.2 . A COTTTRATANTE não tem únculo nenhum, sera de que natu reza for com os êm pregados e/ou subordinados
da CoNTRATADA, que é a única responsável pela remuneração dos mesmos.
11.3. A CONTRATANTE indicrá formalmente um representante perante a CONTRATADA, que receberá
trcinamento na s€d€ da CONTRATADA, rcfurente à Medicina e s€gurãnçã do Trabalho, o qual ficará Éícarrcgado
pelo rGcebimeÍ o de documentaçâo e repassê das orientaçôes aos empregados
11.4. A CoNÍRATANIE de\rerá comunicar a CoNTRATADA sempÍe que hower mtdanças no layout da empresa

(projeto de no/as instãlações).
11.5. A CON'ÍnATANTE devêÍá comunicar a COI{TRÂTADA sêmpre que hower mudanças de atividade e

de novas.
11.6. Parô diÍimir quaisquer dúvida5 oíiundas
Santa

He

contrato, âs partes degem o Foro de São Miguel do Oeste

por estarem assim juíos e contratados, firmam o pÍesent€ contrato em du
as testemunhas instrumentárias,

a
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Nome:

Nome: Airton Fontana
cPF 56339160930

cuaraciaba, 20 de DezernbÍo de 2021.

