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Contrato nº. 04.124/2023 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A EMPRESA SAMED MEDICINA E 

SEGURANCA DO TRABALHO LTDA E O INSTITUTO 

EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL DO MARANHÃO, 

NOS TERMOS QUE SEGUEM: 

 
CONTRATANTE: SAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 18.800.139/0001-85, localizada na R DE NAZARE/JOAQUIM TAVORA, 

1 PAV, Nº 356, CENTRO, CEP: 65.010-410, SÃO LUÍS - MA, representada por Cláudio Bezerra da Cunha; 

e 
 
 
 
 
 

CONTRATADO: INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL DO MARANHÃO – IEL/NR-MA, 

entidade sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ sob o nº. 06.303.549/0001-31, com sede na Avenida 

Jerônimo de Albuquerque, s/nº. Edifício Casa da Indústria Albano Franco, 2º andar, retorno da Cohama, 

São Luís/MA, neste ato representado por sua Coordenadora Regional, a Sr.ª. Michele Frota do Vale;  

 

Resolvem celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, mediante as cláusulas e 

condições abaixo estabelecidas. 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

 

O presente Contrato tem por objeto a realização de serviços de Capacitação, Monitoria e Auditoria 

para obtenção de Certificação do Programa de Certificação de Empresa - PROCEM na Área de Gestao 

da Qualidade, a serem realizados conforme cronograma de execução pré-estabelecido nas 

dependências da Empresa. 

Parágrafo Único – A responsabilidade pelo acompanhamento e fiscalização deste Contrato será da 

Sr.ª. Bruna de Cassia Licá Freitas.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

São obrigações da CONTRATANTE:  

 

I. Disponibilizar colaboradores aptos para participar do processo de qualificação, consultorias e 

implementação de melhorias identificadas; 

II. Fornecer todas as informações e dados necessários ao desenvolvimento dos trabalhos; 

III. Submeter-se ao processo de auditoria definido pelo Comitê Gestor do PDF; 

IV. Coletar dados e indicadores no decorrer da qualificação das áreas trabalhadas no PROCEM; 

V. Participar de eventos relacionados ao Programa; 
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VI. Efetuar o pagamento conforme previsto no Contrato. 

 

Caberá ao CONTRATADO: 

 

I. Emitir Nota Fiscal e boleto; 

II. Executar o objeto deste Contrato nos prazos e condições firmados, conforme cronograma de 

execução; 

III. Planejar e executar as capacitações, consultorias, Pré-auditorias e auditorias para certificação 

dos partícipes do PROCEM; 

IV. Emitir relatório de conclusão da auditoria em até 20 (vinte) dias úteis, após a data de sua 

realização; 

V. Emitir certificado, caso a empresa atinja a pontuação mínima na auditoria final para 

certificação no Programa, no prazo de 60 (sessenta) dias após o resultado da auditoria, ou, em 

caso excepcional, uma declaração que caracterize o status do processo de certificação junto às 

empresas mantenedoras do PROCEM; 

VI. Efetuar os pagamentos referentes aos honorários profissionais;  

VII. Submeter-se às normas e procedimentos da empresa a ser auditada, inclusive fazer o uso dos 

equipamentos de proteção individual (EPIs) fornecidos; 

VIII. Garantir sigilo absoluto de todos os dados obtidos no decorrer do trabalho, salvo autorização 

expressa da CONTRATANTE para a divulgação de qualquer informação. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO   

 

O valor total do investimento é de R$ 8.078,62 (oito mil, e setenta e oito reais e sessenta e dois 

centavos) a serem pagos através de nota fiscal e boleto a ser enviados pela contratada à contratante, 

conforme cronograma abaixo: 
 
 

PARCELA VALOR VENCIMENTO 

1ª R$ 1.154,09 11/04/2022 

2ª R$ 1.154,09 25/04/2022 

3ª R$ 1.154,09 25/05/2022 

4ª R$ 1.154,09 25/06/2022 

5ª R$ 1.154,09 25/07/2022 

6ª R$ 1.154,09 25/08/2022 

7ª R$ 1.154,08 25/09/2022 
 

 

 

Parágrafo Segundo – O CONTRATADO enviará mensalmente à CONTRATANTE o boleto e a Nota Fiscal 

através de e-mail. 

Parágrafo Terceiro – A CONTRATANTE se obriga a pagar as parcelas referentes à prestação de serviços 

até a data do vencimento. O não pagamento superior a 30 (trinta) dias implicará na suspensão 
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temporária das atividades descritas no cronograma, assim como, na negativação da empresa junto aos 

órgãos de restrição de crédito.  

Parágrafo Quarto – Caso a CONTRATANTE peça para alterar o vencimento dos boletos referente às 

parcelas mensais, se responsabilizará pelo pagamento da taxa bancária de alteração de vencimento, 

bem como pelo pagamento de eventuais juros e multa. 

Parágrafo Quinto – Em caso de inadimplemento financeiro total ou parcial, ao final da prestação de 

serviços, reserva-se ao CONTRATADO o direito de não disponibilizar à CONTRATANTE o diploma de 

Certificação da empresa no PROCEM, até a quitação total dos valores. 

Parágrafo Sexta – Em hipótese alguma a CONTRATANTE poderá declinar do processo de certificação 

e continuar pagando com o objetivo de retomar futuramente a execução das atividades especificadas 

no cronograma anexo a esse Contrato. 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO 

 

 

 

 

 
 

 

Parágrafo Primeiro – Os prazos das atividades do Processo de Certificação seguirão as previsões da 

Proposta anexa a este Contrato. 

Parágrafo Segundo – Caso a CONTRATANTE necessite de prazo superior a 12 (doze) meses para o 

atendimento dos requisitos de certificação, receberá Proposta de valores adicionais referentes a 

complementação dos serviços.  

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO 

O presente Contrato poderá ser rescindido pelas partes, mediante exposição de motivos, sem ônus 

ou direito à indenização, desde que haja comunicação formal, com antecedência de 10 (dez) dias, 

contados da data de assinatura do Contrato. 

Parágrafo Primeiro – O não cumprimento por umas das partes de quaisquer das Cláusulas previstas 

no presente instrumento, dará à outra o direito de rescindi-lo, ficando a parte faltosa responsável 

pelas obrigações e prejuízos que advirem, relativas aos serviços prestados ou não. 

O prazo poderá ser prorrogado de 
comum acordo entre as partes, 

através de Termo Aditivo, por mais 5 
(cinco) meses não podendo 

ultrapassar o prazo de 12 (doze) 
meses, para sua execução total. 

 

O presente contrato terá duração de 7 
meses, a partir de 30/03/2022. 
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Parágrafo Segundo – A rescisão do Contrato por parte da CONTRATANTE deverá ser formalizada 

através de ofício, expondo o motivo do declínio para a Coordenação do Programa.  O não envio do 

ofício não isentará a parte CONTRATANTE das obrigações contratuais. 

Parágrafo Terceiro – Caso a CONTRATANTE solicite a rescisão antes da finalização da atividade de 

auditoria de certificação e requeira um novo Contrato para retomada dos serviços, deverá reiniciar a 

atividade e consequentemente os pagamentos. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES 

Em caso de descumprimento das obrigações, a parte que assim proceder será notificada, sendo 

ofertado prazo de 15 (quinze) dias para saneamento do descumprimento. 

Em se tratando de inadimplemento financeiro das obrigações contratuais assumidas, o 

CONTRATADO terá o direito de rescindir unilateralmente o Contrato, sem prejuízo de outras 

penalidades, tais como:  

a) Advertência por escrito, uma única vez; 

b) Em caso de rescisão, por parte da CONTRATANTE, durante a execução das ações do processo 

de certificação, será aplicada multa rescisória de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor das 

parcelas restantes a serem pagas, em razão dos prejuízos oriundos dos materiais, bloqueio 

de agenda de consultor e horas técnicas da equipe de acompanhamento; 

c) Em se tratando de descumprimento em razão de caso fortuito ou força maior para ambas as 

partes, serão discutidas as formas para adequação contratual e/ou cumprimento das 

obrigações, através de documento assinado por estas. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA REMARCAÇÃO DE AUDITORIA 

Em caso de remarcação de auditoria, a CONTRATANTE poderá proceder sem ônus a uma única 

remarcação, quando solicitado em um prazo de 48h (quarenta e oito horas) de antecedência da data 

de realização da auditoria.  

Caso não ocorra o comunicado dentro do prazo estabelecido para alteração de data, os custos 

operacionais da auditoria serão de responsabilidade da CONTRATANTE, sendo os mesmos cobrados 

em nota fiscal emitida pelo CONTRATADO.  

CLÁUSULA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo entre as partes. 

CLAUSULA NONA – DA CONDUTA ÉTICA 

As partes declaram e garantem uma à outra, que conhecem e cumprem integralmente o disposto nas 

leis brasileiras, notadamente nas leis anticorrupção, de lavagem de dinheiro, de improbidade 

Clicksign 5088082e-1396-4239-95b2-5eae9b7aeaa2

http://www.fiema.org.br/


5 

 
 

 
FIEMA 
  
Federação das 
Indústrias  
do Estado do  
Maranhão 

SESI 
 
Serviço Social  
da Indústria 

SENAI 
 
Serviço Nacional 
de Aprendizagem 
Industrial 

IEL 
 
Instituto 
Euvaldo Lodi 

 
Departamento 
Regional do 
Maranhão 

Av. Jerônimo de Albuquerque, S/Nº, Edifício Casa  
da Indústria Albano Franco – Retorno da Cohama - 

CEP: 65060-645 
São Luís - MA 

Telefones: (98) 2109-1800/1835 
Telefax: (98) 2109-1864 

Site: www.fiema.org.br 

 

administrativa, de defesa da concorrência, de licitações, e demais legislações correlatas, bem como 

no Código de Ética do Sistema FIEMA, garantindo que: 

 

A) Não as violarão; 

B) Não praticarão qualquer conduta contrária à essas legislações; 

C) Não realizarão qualquer ato que venha a favorecer indevida e injustificadamente, de forma 

direta ou indireta, uma em detrimento da outra e/ou quaisquer terceiros; 

D) Não oferecerão, prometerão ou darão qualquer importância em dinheiro, artigo de valor ou 

qualquer vantagem economicamente determinável ou não, a nenhum representante e/ou 

empregado da entidade contratante, em troca de qualquer vantagem indevida, 

economicamente determinável ou não. 

 

CLAUSULA DÉCIMA – DA CONFIDENCIALIDADE DOS DADOS 

 

 
 
 
 
 

 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

Fica eleito o foro da Cidade de São Luís, capital do Estado do Maranhão, com renúncia expressa de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as dúvidas oriundas do presente Contrato.  

E por estarem justos e acordados, assinam o presente CONTRATO em 02 (duas) vias de igual teor e 

forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.   

 

São Luís/MA, 30/03/2022. 

 

 
Testemunhas: 
 
_________________________________________ _________________________________________ 
RG e CPF:      RG e CPF: 

 

   
Cláudio Bezerra da Cunha 

SAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO 
LTDA 

CONTRATANTE 
 

 Michele Frota do Vale 
Coordenadora Regional do IEL/NR-MA 

CONTRATADO 
  

Lei nº. 13.709/2018 
(Lei de Proteção de 
Dados Pessoais) 

As partes se obrigam mutuamente a 
respeitar o direito de propriedade e de 

confidencialidade das informações 
acessadas, bem como a não transferi-las 

a terceiros, no todo ou em parte, salvo os 
casos em que houver prévia autorização 

por escrito, devendo observar as 
disposições estabelecidas em lei. 
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30 mar 2022, 14:05:18 Operador com email eduardobezerra@fiema.org.br na Conta 1adf3065-f652-4cc1-838f-

a4a1a34739a8 criou este documento número 5088082e-1396-4239-95b2-5eae9b7aeaa2. Data

limite para assinatura do documento: 29 de abril de 2022 (10:51). Finalização automática após a

última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

30 mar 2022, 14:05:22 Operador com email eduardobezerra@fiema.org.br na Conta 1adf3065-f652-4cc1-838f-

a4a1a34739a8 adicionou à Lista de Assinatura:

micheleiel@fiema.org.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação

do signatário: nome completo MICHELE FROTA DO VALE e CPF 741.982.463-00.

30 mar 2022, 14:05:22 Operador com email eduardobezerra@fiema.org.br na Conta 1adf3065-f652-4cc1-838f-

a4a1a34739a8 adicionou à Lista de Assinatura:

brunafreitas@fiema.org.br, para assinar como testemunha, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo BRUNA DE CASSIA LICA FREITAS e CPF 605.474.423-27.

30 mar 2022, 14:05:22 Operador com email eduardobezerra@fiema.org.br na Conta 1adf3065-f652-4cc1-838f-

a4a1a34739a8 adicionou à Lista de Assinatura:

eduardobezerra@fiema.org.br, para assinar como emitente, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Eduardo Henrique Costa Bezerra e CPF 608.168.313-35.

30 mar 2022, 14:05:22 Operador com email eduardobezerra@fiema.org.br na Conta 1adf3065-f652-4cc1-838f-

a4a1a34739a8 adicionou à Lista de Assinatura:

claudiocunha@samed.med.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email

(via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

30 mar 2022, 14:05:22 Operador com email eduardobezerra@fiema.org.br na Conta 1adf3065-f652-4cc1-838f-

a4a1a34739a8 adicionou à Lista de Assinatura:

shirley@samed.med.br, para assinar como testemunha, com os pontos de autenticação: email

(via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

30 mar 2022, 14:05:22 Operador com email eduardobezerra@fiema.org.br na Conta 1adf3065-f652-4cc1-838f-

a4a1a34739a8 adicionou à Lista de Assinatura:

andreia@brasilsst.com.br, para assinar como testemunha, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.

30 mar 2022, 14:12:39 Claudio Bezerra da Cunha assinou como parte. Pontos de autenticação: email

claudiocunha@samed.med.br (via token). CPF informado: 740.271.903-00. IP: 168.181.252.79.

Componente de assinatura versão 1.233.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

30 mar 2022, 14:22:46 MICHELE FROTA DO VALE assinou como parte. Pontos de autenticação: email

micheleiel@fiema.org.br (via token). CPF informado: 741.982.463-00. IP: 186.225.58.226.

Componente de assinatura versão 1.233.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

30 mar 2022, 14:43:24 Eduardo Henrique Costa Bezerra assinou como emitente. Pontos de autenticação: email

eduardobezerra@fiema.org.br (via token). CPF informado: 608.168.313-35. IP: 186.225.58.226.

Componente de assinatura versão 1.233.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

30 mar 2022, 16:29:58 BRUNA DE CASSIA LICA FREITAS assinou como testemunha. Pontos de autenticação: email

brunafreitas@fiema.org.br (via token). CPF informado: 605.474.423-27. IP: 186.225.58.226.

Componente de assinatura versão 1.234.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

31 mar 2022, 16:28:47 Shirley Dayanna Vale da Costa Cunha  assinou como testemunha. Pontos de autenticação: email

shirley@samed.med.br (via token). CPF informado: 957.973.513-15. IP: 191.202.254.252.

Componente de assinatura versão 1.235.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
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05 abr 2022, 19:17:28 Andreia Karita Barros Primo assinou como testemunha. Pontos de autenticação: email

andreia@brasilsst.com.br (via token). CPF informado: 638.353.043-72. IP: 168.181.252.79.

Componente de assinatura versão 1.238.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

05 abr 2022, 19:17:28 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

5088082e-1396-4239-95b2-5eae9b7aeaa2.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou

envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 5088082e-1396-4239-95b2-5eae9b7aeaa2, com os

efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.
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