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INSTRUMENTO PARTICULÁR DE CONTRÂTO DE PRESTAçAO DE
sERVrçOS

Por este Instrumento Particular de Contrato de Prestação de ServiÇos, de
um lado :

ERGON Assessoria em ltledicina do Trabalho §/C Ltda,
estabelecida à Rua das Rosas, 316 - Mirandópolis - São Paulo - SP CEP
04048-000 Inscrita no CNPI sob o no 67.845.94U0001-05, Inscrição
Estadual Isenta, representada legalmente pelo DR. RONALDO IMANICHE,
Médico do Trabalho, RG 13.146.437, CPf 088.113.748-04 e CRM 76.531,
denominada neste ato como CONTRÀTADA.

e do outro lado a empresa

CLUBE ATLETICO YPIRAI{GA, estabelecido à Rua do Manifesto, 475
Ipiranga - CEP 04209-000 - São Paulo - SP Inscrita no CNPI sob no
61.902.862/0001-02, neste ato, representada legalmente pelo SR.
ANTONIO ELIAS ABUD, portador do CPF No 763.295.008-78 e
R.G.5.777"806, denominada CONTRATANTE, tem entre si, justo e
contratado, o descrito neste contrato mediante as cláusulas e condições a
seguir :

CLÁUSULA PRIMEIRA

A CONTRATADA se obriga a prestar serviços profissionais à
CONTRATANTE, na função de assistente técnico, em procedimentos
judiciais cíveis e trabalhistas que envolvam a CONTRATANTE, para tal,
procederá entrevistas, exames, levantamentos, formulará quesitos,
elaborará laudos técnicos e críticos.

cúusuu SEGUNDÀ

A CONTRATADA para desenvolver sua atividade, fica autorizada a ter
acesso a qualquer dependência da sede da CONTRATANTE, e os locais
onde os servidores laboravam, ter a sua disposição livros e documentos
que se prestem para orientar ou fundamentar o seu trabalho, devendo
comunicar a sua visita com antecedência mínima de 48 horas. k
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Para prestar esses serviços profissisnais, a CONTRATANTE pagará a título
de honorários, para a CONTRATADA, o valor de Rg 2.500,ú0 (Dois míl e
quinhentos reais), com vencimento em 29 de Março de ZAü.

cúusul* quÀRTA

Ficará a cargo da cONTRATANTE os custos com despesas de hospedagem,
quilometrag€ffi, alimentação e transporte aéreo/terrestre, quando houver
necessidade do deslocamento da CONTRATADA, quando fora da cidade de
São Paulo. Sendo devida emissâo de relatório, mediante recibo.

CLÁUSULA QUIHTA

o presente contrato tem prazo determinado, sendo para atendimento do
processo de número 1001448-50.2016.5.02.0001, Reclamante MANOEL
BONFIM.

E, por estarem justus e acordados, assinam o presente em duas vias de
igual teor, obrigando as partes Cantratanles e seus sucessores a qualquer
título, e, elegem o Fórum central desta capital, João Mendes lunior, para
dirimir qualquer dúvida que Bossa advir eio presente instrumento, diante
das testemunhas requeridas por Lel.

São Paulo, 03 de Março de 2ü77.
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