
coNTRATo DE pREsrAçÃo oe sERVtços - EsruDlo DE ptLATES

Pelo presente instrumento, as partes abaixo qualificadas a saber:

De um lado o CLUBE ATLÉflCO YPIRANGA, entidade de fins esportivos, com sede social na

Capital do Estado de São Paulo, na Rua do Manifesto ne 475 - bairro do lpiranga, inscrito no

CNPJ/MF sob o ns 61",902.86210001.-0?, neste ato representado por seu Presidente Sr.

Antonio Elias Abud, doravante denominado CONTRANTANTE, e de outro lado G & A
lnstituto Personal de Atividade Física e Saúde Ltda. empresa ínscrita no CNPJ sob n.

i9.056.49U0001-10, com sede na Av. Cursino L082, Jardim da Saúde, Sáo Paulo, SP, este ato
por seu representante legal, Alexandre Ornaghi lnocêncio, doravante denominado
CONTRATADO, acertam a presente cessão pactuada conforme as cláusulas abaixo:

Cláusula le) O objeto do presente contrato trata da prestação de serviço de

estúdio de pilates, para associados e não associados do CONTRATANTE, no espaço

físico localizado entre o G2 e o campo de futebol, de terça a sexta-feira das 7:00 às 21:00

hs e aos sábados das 8:00 às L4:00 hs.

Cláusula 2e) Sempre que o CONTRATANDO em razão das atividades decorrentes do

presente contrato tiver que utilizar outras áreas não destacadas na Cláusula Primeira,

somente poderá fazê-lo após prévia autorizado do CONTRATANTE.

Cláusula 3a) Do valor,cobrado a título de mensalidade dos alunos para os quais prestará o

CONTRATADO serviços, 30% (trinta por cento) serão descontados e ficarão com o

CONTRATANTE para cobrir os gastos com cobrança, seção de espaço e etc.

cláusula 4e) DAs oBR|GAÇÕE5 DO CONTRATADO

1- 0 C0NTRATADO é responsável pelos equipamentos e assessórios que serão utilizados.

2 - O CONTRATADO é responsável pela manutenção e conservação dos equipamentos.

3 - O CONTRATADO deverá tratar todas as pessoas com urbanidade, sendo defeso qualquer

tipo de admoestação de qualquer tipo.

4 - Deverá o CONTRATADO avisar com antecedência de pelo menos 48 horas quando no puder

realizar os serviço decorrentes do presente contrato.

5 - O CONTRATADO é responsável pela decoração do espaço que ocupa no CONTRATANTE.

6 - O CONTRATADO é responsável por qualquer tipo de propaganda ou meio de divulgação

dos serviços que presta no CONTRANTANTE, devendo faze-lo dentro dos limites legais e

respeitando a boa imagem do CONTRATANTE.

7 - 0 CONTRATAD0 é responsável não só pela regularidade da qualificação profissional dos

referidos profissionais, como também por todas as despesas decorrentes da contratação de

rnão de obra para a realização de seus serviços, respondendo, ainda, pelos encargos nas

esferas Trabalhista, Federal, Estadual, Municipal e Previdenciária, devendo apresentar sempre

que solicitadas pelo CONTRATANTE, cópias das guias de recolhimentos de INSS, FGTS, PIS e

contribuições Sindicais ou Cadastros e Notas Fiscais de Autônomos além dos documentos
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relativos ao (PCMSO) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, caso haja

funcionários devidamente registrados ou de seus auxiliares que recaírem sobre a execução

dos serviços a serem realizados dentro das dependências do CONTRANTE.

cláusula 5a) DAS OBRTGAçÕES DO CONTRATANTE

L - O CONTRATANTE é responsável manutenção e limpeza da sala.

2 - lnstalação de 0L aparelho de ar condicionado, 02 ventiladores na sala e 0L ramal de

telefone interno.

3 - Divulgação interna nas sua dependências.

4 - Divulgação externa em jornais do bairro com quem mantem parcerias.

5 - Cobrança dos alunos para os quais o CONTRATADO prestará serviço e repasse do

percentual devido ao CONTRATADO.

Cláusula 5s) O presente instrumento é celebrado por prazo determinado de L2 (doze)

meses, podendo ser rescindido a qualquer momento por qualquer das partes, bastando, para

tanto, comunicação escrita com antecedência de 30 (trinta) dias, da data que se pretende

rescindir o presente instrumento, não cabendo a nenhuma das partes qualquer pedido de

perdas e danos pela rescisão do presente.

Cláusula 6e) Esse contrato poderá ser renovado por igual período, de comum acordo

entre as partes, desde que não haja comunicação escrita, no prazo de 30 (trinta) dias antes

do seu vencimento.

Cláusula 7c) Que o CONTMTADO responde exclusivamente por qualquer dano ao

CONTRATANTE ou a terceiros, devendo responder regressivamente caso a CONTRATANTE

seja responsabilizada judicialmente por tais fatos.

Cláusula 8e) Salvo expressa autorização do CONTRATANTE, não pode o CONTRATADO

transferir ou subcontratar a cessão do espaço ou mesmo executar serviços previstos neste

instrumento através de terceiros, sob o risco de ocorrer a rescisão imediata.

Cláusula 9a) Que o presente instrumento de contrato, constitui o único

regulador das relações entre as partes, ficando expressamente revogados todos

quaisquer outros entendimentos existentes até a data, ainda que verbais, só podendo

modificados ou alterados em quaisquer de suas cláusulas e condições por escrito

contendo a assinatura das partes contratantes. sudou

Cláusula 10e) Que as relações deeorrentes deste contrato

vínculo societário, trabalhista ou relação de emprego entre

empregados ou prepostos.

não geram qualquer tipo de

as partes contratantes, seus

Cláusula 11e) Se qualquer condição deste contrato for considerada nula ou sem efeito,

no todo ou em parte, as demais condições deverão permanecer válidas e deverão ser



interpretadas de forma a preservar a validade do restante do contrato e os propósitos que

as partes atribuíram ao mesmo.

Cláusula 12e) Nenhuma modificação ou alteração a este contrato será considerada

válída a menos que acordada por escrito entre as partes;

Cláusula 18e. Qualquer serviço adicional, desde que acordado entre as partes, será objeto

de termo aditivo ao instrumento original.

Cláusula 13e) Fica eleito o Foro Regional do lpiranga, para dirimir dúvidas ou questões

oriundas do presente Çontrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais

privilegiado que seja, arcando a parte vencida, em caso de intervenção, com o pagamento

das custas e honorários de advogado da parte vencedora.

E por estarem justo e acertado assinam o presente instrumento em (02 (duas) vias de igual

teor e for na presença das testemunhas para que se produzam os devidos efeitos legais.

CLUBE A YPIRANGA

Contrata nte

G & A lnstituto I de Atividade e Saúde Ltda.Contratado

Alexandre ncio

Contratado

TESTEMU

Nome:

R.G.

nlarço de 201
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