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Contrato Particular de Parceria Comercial para a Prestação de Serviços de Divulgação e Vendas

V1RMOND E VALLE PROMOÇÃO DE VENDAS, pessoa jurídica de direito privado, com sede em
Curitiba, Estado do Paraná, na Av Marechal Floriano Peixoto 2170, com CNPJ sob n° 30.021.990/0001-05
Doravante denominada CONTRATANTE e 5
CNPJ sob n°

tioFÉ/hl pessoa jurídica de direito privado, inscrita no

g ie

Tal -Wde na Rua COXYC.Ci4ti Cg C e £e.3.doravante
O./ v4410 ?denominada CONTRATADO, tem entre si justo e contratado o que abaixo segue:

Cláusula Primeira: OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de assessoria comercial, pelo
CONTRATADO à CONTRATANTE, na busca de oportunidades de negócios/vendas dos programas
abaixo relacionados, via intemet.

PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
O PCMSO ou Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional é o conjunto dos
procedimentos que devem ser adotados pelas empresas com o objetivo de prevenir e diagnosticar
à
saúde
decorrentes
do
trabalho.
precocemente
os
danos
Para identificar esses riscos, ele trabalha em parceria com o PPRA - Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais. O PCMSO foi criado em 29 de dezembro de 1994 com a reedição da NR 7
(Norma Regulamentadora 7), da Portaria 3.21478 do Ministério do Trabalho.

PPRA Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (Qualitativo)0 PPRA Qualitativo se
constitui em uma avaliação sobre determinados locais de trabalho, observando as características
específicas do ambiente de trabalho, a presença de agentes ambientais, as funções e as atividades
exercidas naquele ambiente de trabalho.
Conforme, o subitem 9.1.3 da norma regulamentadora n° 09 do Ministério do Trabalho e Emprego,
trata-se da parte integrante do conjunto mais amplo das iniciativas da empresa no campo da
preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, devendo estar articulado com o disposto nas
demais normas regulamentadoras, em especial com o Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional — PCMSO previsto na norma regulamentadora n° 07. Esta aplicação também influencia
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na prevenção de futuros processos judiciais cíveis, trabalhistas e previdenciários, pois assim como o
PCMSO, justamente evita o surgimento de doenças e acidentes de trabalho segundo o item 9.1.5 da
NR-07, entendem-se como riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos
ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de
exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador.

3- PPP Perfil Psicográfico Previdenciário

O Perfil Profissiográfico Previdenciário, comumente abreviado como PPP, é um documento que
contém uma descrição detalhada de todas as funções atribuídas ao funcionário que trabalha em
contato com algum agente nocivo em determinada empresa.
Trata-se de uma exigência da Previdência Social, que reúne todo o histórico laborai do funcionário
em seu pedido de aposentadoria, servindo como base para definir o recebimento do beneficio.
O Perfil Profissiográfico Previdenciário traz dados como tempo de serviço em condições extremas,
registros ambientais, exames médicos clínicos e dados de monitora* biológica.
O preenchimento correto de todos os campos apontados no Perfil Profissiográfico Previdenciário é
de responsabilidade da empresa. O documento deve ser entregue por empresas que atuem em
atividades consideradas de risco à saúde e à integridade fisica dos trabalhadores, e também para
aquelas que contratem homens e mulheres dentro do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
(PPRA) e do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).

Cláusula Segunda: PRAZO DO CONTRATO

O prazo de vigência do presente de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, se
renovando automaticamente por igual prazo, sucessivamente, caso não haja manifestação de quaisquer das
partes, no desinteresse da continuidade da contratação, por qualquer meio escrito, inclusive mensagens
eletrônicas (e mail), com antecedência mínima de 10 dias corridos.

Cláusula Terceira: VALORES

3.1. Pela prestação de serviços objeto deste contrato a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, o
percentual de 15% sobre cada venda efetivada pelo contratado ou seus conveniados (contadores) mediante a
emissão de Nota Fiscal com a identificação das vendas.
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Para efeito de remuneração, os 15% serão destinados da seguinte maneira: 5% de todos os valores
vinculados ao SINCOFRAN serãodo SINCOFRAN e, 10% para os CONTADORES.
O pagamento do percentual de 10% que cabe aos contadores será repassado pela CONTRATADA
SINCOFRAN— aos CONTADORES proporcionalmente as vendas por eles efetivadas.
3.2 O pagamento da remuneração acima descrita se realizará no décimo dia de cada mês, mediante
transferência bancária ou depósito bancário para a seguinte conta corrente
BANCO
AGÊNCIA
OPERAÇÃO
CONTA CORRENTE

3.3. Quaisquer despesas que o CONTRATADO efetuar para a consecução dos serviços correrão
exclusivamente por sua conta e responsabilidade.
3.4 O pagamento da remuneração mensal somente ocorrerá após o efetivo recebimento da fatura
pela CONTRATANTE
3.5. Para emissão da fatura, a Contratante fornecerá ao Contratado relatório das vendas efetivadas

Cláusula Quarta: RESCISÃO DO CONTRATO
4.1 Além dos casos previstos na legislação própria, o presente poderá ser rescindido de pleno direito,
independentemente do procedimento judicial, nos seguintes casos:

4.2 Caso uma das partes venha a ceder, transferir ou caucionar a terceiros, no todo ou em parte, os direitos e
obrigações contratuais, sem prévia autorização da outra parte, por escrito;

4.3. Mediante acordo entre as partes;

4.4 Caso seja decretada judicialmente a insolvência, concordata ou falência de quaisquer das partes;
4.5 Caso o contrato de vendas da CONTRATANTE seja rescindido pela empresa detentora dos direitos
sobre os programas objeto do presente ajuste.
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Cláusula Quinta: RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE AMBOS OS CONTRATANTES
CONTRATANTE E CONTRATADOse responsabilizam, casa um por si, por todos os recolhimentos de
impostos municipais, estaduais e federais, contribuições para a seguridade social, advindos de seus
faturamentos relativos ao contrato, bem como da responsabilidade por eventuais débitos trabalhistas e
decorrente de mão de obra necessária ao objeto contratual.

Cláusula Sexta:

FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Franca S. P.para dirimir toda e qualquer questão oriunda deste
CONTRATO, renunciando as partes, expressamente e desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, para um
mesmo fim, juntamente com as testemunhas abaixo:

Franca,

02. 6

de -1)tt) ktO de

to l&

CONTRATADO

TESTEMUNHAS

1

2
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