
Contrato de Prestação de Serviços de Manutencão e Conserto de
Equipamentos de Ginástica Esportiva de Academia

CLUBE ATLÉTGO YPIRANGA, sociedade civil sem fins lucrativos com
sede na Rua Manifesto no 475,lpiranga, nesta capital São Paulo, inscrito
no CNPJ/MF sob no 61 .902.86210001-02, doravante designado como
CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu presidente, Sr.

Lincoln Cimatti Thomé, CPF no 879.582.288-72, e de outra parte,

ATLÂNTICA COMERCIAL FITNESS LTDA . ME, iNSCritA NO CNPJ SOb

no 05.444.01710001-51, neste ato representada por seu sócio, Sr.

Roberto Gimenez Garcia Junior, brasileiro, casado, portador do RG no

23333243-8, inscrito no CPF sob no 262286448-58, residente à Rua
Jurubatuba no 1140, Centro, São Bernardo do Campo/SP - CEP: 09725-
220, doravante denominado CONTRATADO, resolvem celebrar o
presente contrato de Prestação de Serviços de Manutenção e Conserto
de Equipamentos de Ginástica Esportiva de Academia, mediante as
seguintes Cláusulas e condiçÕes:

I - DO OBJETO:

Cláusula 1a - O presente contrato tem por objeto a prestação de
serviços técnicos especializados, pelo CONTRATADO ao
CONTRATANTE, de manutenção preventiva e conserto de todos os
equipamentos de ginástica esportiva existentes na academia da sede do
CONTRATANTE, sendo 1 (uma) visita pré-determinada ao mês, e 2
(duas) visitas emergenciais ao mês, quando solicitadas pelo
CONTRATANTE.

Parágrafo Único - Em caso de necessidade de troca de peças dos
equipamentos sob manutenção e conserto, o CONTRATADO deverá
apresentar o orçamento do valor das referidas peças para aprovação do
CONTRATANTE. Uma vez aprovado o orçamento, o valor das peças
será suportado pelo CONTRATANTE, sendo que os serviços
correspondentes à troca e à instalação das novas peças serão efetivados
pelo CONTRATADO sem qualquer ônus ao CONTRATANTE.

il - DO PREÇO E DAS COND|ÇÕES DE PAGAMENTO:

CIáusula 2a Pela prestação dos serviços técnicos especializados
estabelecidos na Cláusula 1a acima, o CONTRATANTE pagará ao
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CONTRATADO o valor de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais)

mensais, sempre no dia 10 do mês subsequente a prestação de serviços,

mediante a emissão de nota fiscal pelo CONTRATADO, a qual deverá

ser encaminhada ao CONTRATANTE até 10 (dez) dias antes da data do

vencimento.

Parágrafo Único - Havendo necessidade de manutenção extra além

daquelas três visitas estabelecidas na Cláusula 1" acima, fica estipulado

o valor de R$100,00 (cem reais) para cada nova visita extra a ser

requerida pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, desde que não

decorra de eventual negligência ou má execução dos serviços

contratados.

ilr - DAS DISPOSIÇOES GERAIS:

Glaúsula 3a - Por força deste contrato, não se estabelece qualquer

vínculo empregatício de responsabilidade do CONTRATANTE em

relação aos prepostos, empregados e demais profissionais que o
CONTRATADO utilizar, direta ou indiretamente, para execução dos

serviços ora contratados. O CONTRATADO deverá arcar, como único

responsável, por todas as despesas com seus empregados, prepostos

e/ou prestadores de serviços, inclusive os encargos decorrentes da

legislação vigente, seja trabalhista, previdenciâria, securitária ou

qualquer outra, respondendo, ainda, na esfera federal, estadual e

municipal, por todos os impostos e taxas incidentes sobre os serviços

contratados, correndo por sua exclusiva conta toda e qualquer sanção

imposta pelas autoridades.

Cláusula 4a O CONTRATADO deverá informar por escrito ao

CONTRATANTE sobre eventual ocorrência de fatos relevantes e

anormais durante a execução dos serviços de manutenção e conserto
dos equipamentos.

Cláusula 5a - A direção geral dos serviços e a responsabilidade técnica
pelos mesmos caberão exclusivamente ao CONTRATADO que assume,
em face do CONTRATANTE, a total responsabilidade e a qualidade de
execução dos mesmos.

Cláusula 6a Sem prejuízo do disposto nas cláusulas anteriores,
o CONTRATADO obriga-se perante o CONTRATANTE a utilizar apenas



mão-de-obra devidamente qualificada, treinada e habilitada para a

execução dos Serviços, isentando o CONTRATANTE de quaisquer ônus
ou responsabilidades, inclusive, mas nâo Iimitadas, às de natureza civil,
trabalhista, ambiental, fiscal e previdenciária.

Cláusula 7a - Ao CONTRATADO incumbe a contratação e custeio de
eventual seguro relativo aos Serviços e a todo o pessoal empregado
nestes Serviços, em apólice suficiente à cobertura de danos de
engenharia, pessoais, de vida, internação e qualquer modalidade de
infortúnio, especialmente acidentes de trabalho, que possa vir a ocorrer
durante a execução dos mesmos.

Cláusula 8a O CONTRATADO responderá exclusivamente por

eventual imprudência, negligência, imperícia ou dolo na execução de
serviços que venham a causar qualquer dano e/ou perdas ao
CONTRATANTE, seus prepostos, empregados e/ou quaisquer terceiros,
decorrente direta ou indiretamente da execução deste Contrato, eximindo
o CONTRATANTE de toda e qualquer responsabilidade a respeito.

Cláusula 9a - O CONTRATADO não poderá ceder a prestação dos
serviços ora contratados a terceiros sem expressa anuência por escrito
do CONTRATANTE.

rv Do pRAzo DE DURAÇÃO E DAS DlSpOStÇOeS PARA
RESCISÃO:

Cláusula 104 - Este contrato vigorará, a partir da data de sua assinatura,
por prazo indeterminado e poderá ser rescindido a qualquer tempo, por
qualquer das partes, desde que a outra parte seja notificada dessa
intenção com um prazo mínimo de 10 (dez) dias de antecedência.

CIáusula 114 - O contrato também poderá ser rescindido em caso de
violação de quaisquer das cláusulas aqui estabelecidas, pela parte
prejudicada, mediante denúncia imediata, sem prejuízo de eventual
indenização cabível.

Cláusula 124 Qualquer tolerância das partes quanto ao
descumprimento das cláusulas do presente contrato constituirá mera
liberalidade, não configurando renúncia ou novação do contrato ou de
suas cláusulas que poderâo ser exigidos a qualquer tempo.



Cláusula 13a - A rescisão do presente
direitos e obrigações, decorrentes da
adquiridos durante sua vigência, que as
com terceiros.

V - DO FORO:

instrumento não extinguirá os
celebração deste contrato e
partes tenham entre si e para

Cláusula 14a - Fica eleito o Foro Regional do Ipiranga paÍa nele serem

dirimidas quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, 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 justos e avençados, firmam o presente instrumento em 2
(duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que

também o assinam, dando tudo por bom, firme e valioso.

São Paulo, 01 de Agosto de 2018.
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_ CONTRATANTE
LINCOLN CIMATTI THOMÉ
PRESIDE

ATLANTICA COMERC ESS LTDA _ ME

- GONTRATADO
ROBERTO GIMENEZ
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