
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE FISIOTERAPIA

Pelo presentê instrumênto âs parles, de um lado o CLUBE ATLÉTICO
YPIRANGA, ênlidâde de Íns espoadvos, com sede nâ Rua do ltlaniíeslo,
475 ipiíanga - Sáo Paulo/SP, inscÍito no CNPJ sob n'61.902.862/0001
02 nêslê âlo Íepresentado porseu Presidenle Sr. Lincoln CimâlliThomé
doravanlê dênominâdo CONÍRAÍANÍE. e de ouÍo lado a empresa
FELTPE PTERONT BERTOLLA 34805185830 0\4tCROEt\,TPREENDEDOR
iNDIVIDUAL), inscíita nô CNPJ sob no 24.590 695/0001-77, devidamente
registÍada no CREEITO-3-SP sôb no 139774-F com sede na Rua Reliro,
145, apio 434 - Taluâpé CEP 03073-005 - Sáo Pallo/SP neste ato
represeniada por sêu sóco Sr. Felipe PeÍoni Bertolla, brasileiro, porladoÍ
dâ cédula dê idênldade RG n"44.293.867 (SSP/SP) inscrlo no CPF/IúF
sob o nô 348 051.858 30. oía dênominâdâ CONTRÂTÂDÂ. estabeiecem

As pales acrrra roê'iÍcâdâs lêm ê11íê si ju§ro ê âce1áoo o presenle
CONTRATAO OE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA,
que se regerá pelas cláusulas e pelas condiçóês descíitas abaixol

Gláusula í'. O prcsente conlralo tem como objêto â preslaçào de
seÍviços dê FisiotêÍapia a ser efeluado ao CONTRATANTE pelâ
empre§a coNTRATADA.

Cláusula 24. A preslação de serviços de FisiotêÍapia ora contralada
podêÉ ser realizâda pelo sôcio da CONTRATADA âcimâ identiÍcado, ou
por qualquêr outro proÍssional ÍisioteÍapeula indicado pêlâ empresâ
CONTRATADÂ, desdê q!ê íormâdo e habililado paÍa tanio.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 3'. Os seÍviÇos de FisiolêEpa, acertâdos nesle instÍume
serão p'êsl,âdos pela emp.êsa CONTRATADA aos eoucand
iniciaÇão dêsporliva e aos allelas êm formâção desportiva, inscri
Íegulares tornêios ê/ou campeonâlos intêÍnos do Clube
Ypnanga, bêm como íêguiares toÍneios e/ou cãmpeonatos intê
com a parlicipaçáo do ClubeAtlético Ypiranqa.

Cláusul. 4:. Os pÍoíssionas dâ CONÍRATADA, em razão
possuírem autonom.â plenâ. poderào píêslaÍ seruços para quar
quânlos tomadores deselar, sem qualquer necêssdâdê de soli
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qualquer autoÍizaÇão ou rnanifestaçáo do CONTRÂTÂNÍE nesse

Cláusula 5â. Em se traiando dê relação comercial, sem vlnculo
empregaticio, ocorÍêndo êvênluâ Íalha, deÍeito ou imperÍêição nos
sêrviços, serão aplicadas as ciáusulâs posteÍioÍes, à luz do Código Civil.

DAS OBRIGÂçOES DO CONÍRAÍANTE

Cláusula 6â. O CONTRATANTE deverá Íornecêr à CONTRATADA
lodâs as informaçÕes necessárias à rea lzação dos sêíviÇos de
íisioiêrapa, dêvêndo especifcar os detalhes necessários à pedeitâ
consêclcãô dôs mêsmôs

Cláusul. 7ã. O CONTRAÍANTE se obrigâ a apresentâr
CONTRATADA, quândo solicitado, todos os documentos nêcêssários
bom eíêicumprimento do presenle contÍato de prestação de sêrviços

Cláusula 8r. O CONTRATANTE encaminhaÉ âté o primeiro d a útil de
cada mês uma tabeia com a relaçáo de jogos (dalâs, horários e tocais
dos jogos) à CONTRATAOA, para que esia possa provdênciâr a escala
do proÍss onal ísiolêrâpêulâ, a seu livre e exclusivo crilério de íorÍnâ a
assegurara qualidade dos sêíviços preslados.

Cláusulâ 94. O CONTRATANTE deveÍá emitiÍ, âo Ínâi de cada mês. um
relatório com o número de hoÍas dos sêrviços prestados pelos
proÍssionais da empÍesâ CONTRATADA, bem corno efeiuar o dêvido
pagamento à empresa CONTRATADA, em conío.mldade corn os têÍmos
da Cláusula 16'do prêsênlê nslrumento.

DAS OBRIGAçÓES DÂ CONTRATADA

Cláusulâ l0'- A CONTRATADA sê obrga a realizar iodos os aios
reaclonâdos âos serv ços de fisiolêrapiâ, ê oulros inerenies a pÍestação
dê sêrviços objeto desle, descrllos nas Cláusulas 1â,2â e 3â do presente

Cláusula 1Íâ. Caberá aos píoíssonas fisioterapeutas da
CONTRATADA sempre q!ê necessá o, efeluar o priÍneiro alendimênlo
aos atletas e aos êducândos e de imediato, requisilar os cuidados dos
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Cláusula 12ã. Os proÍssionais da CONTRATADA píovidênciaÍáo os
materiais indispensáveis para o alendimento e prevençâo das lesÕês dos

Cláusula 13'. Os proÍssionâis dâ CONTRATADA eíetlarão um

levantarnenlo estatístico das principais êsôês Íísico/dêsporl vas
acometidas nos educandos e âtletas píalicanlês durante as paíidas
espo(ivas, visando estabelecêr o nêxo casua entre â idade, a alivldade
de iniciação ou de íormaçao e a prálicâ do dêspoÍto consderando a
hipercompelillvidâde ê o sistêmâ dê prática imposto pêas regras ofciais
especiÍcas dê cada modalidâdê espoítiva.

Cláusula ír1ã. Os proÍssionâis dâ GONTRATADA garantem o lolalsigilo
(exceto aos cheles do Depârtamênto lúédico e do DepaÍamento de
Esportes do Clube Ailélico Ypirangâ) sobre as condutas tomadas nos
atêndimêntos âos êducandos ê âos atlêras lesionados.

cláusula 15'. Os proÍissionais da CONTRATADA pÍestarão os selv ços
Ísioterápicos acima indicados com plena aulonomia, não havendo
qualquer suboÍdinaÇáo em relaÇáo ao CONTRATANTE.

DO PÀGÂMENTO

Cláusula 15". Pela prestaçáo dos servlços, o CONTRATANÍE pasârá à
êmprêsa CONÍRATADÂ o valor dê R§45,00 (quârênia ê cinco rêâis)
por horâ trabâlhada, consderândo paía êíêilo dê quilaçáo o número de
holas tÍâbâlhadas âo Ínâl dê câda mês ê dê acordo com o relalório de
horas emiiido pêo CONTRATANTE.

Cláusula '17'. O pasamento do valor total mensal deverá ser realizado
pe o CONTRAIANTE somenle após a enlrega de nola Ísca de serviços
êrnllidâ pela êmpresâ CONTRATADA. RêÍêridâ noia Íscal dê sêrvlços
dêvêÉ ser encam nhada pela empresâ CONTRATAOA até o ú I mo dia
do rnês de pÍeslaçáo de serviços.

Cláusula 18'. Desde que emilida e enlresue pela CONTR
Íscal mencionada na cláusulâ ânteíioí, o CoNTRATA
pagamento das horas lrabalhâdâs alé o 60 (sê)do) d
sr.rbsequente àquêlê do seíviÇo êÍêtivâmenlê prêstâdo
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Cláusula 19.. Em caso
do CONTRATANTE quânto ao
deveíá lncidir sobíê o valor em
juros de mora dê 1% âo mês.

de inadimplemenlo poÍ paÍte
pâgamento dos serviços preslados
aberto uma multa pecuniária de 2% e

Pârágrafo único. Em caso de cobrança judicial, devem seÍ acrescidas
custas pÍocessuars e 20% de honoénos advocalrcos.

DOS TRIBUTOS

Cláusulâ 20.. Todos os ldbulos (imposlos, taxas e conlribuiçoes) dê
nâtureza Íêdêrâ|, êsladual e rnunicipal, incidentes ou que venham a
recâir sobre o preço do prêsênlê contÍato, sêráo de íesponsab dâde
única e exclusiva de cada pârte na medida das disposiçóês legais.

DO PRAZO

Cláusula 2í4. O presenle contrato e Íirmado por prazo delerminado com
âíc o êm 14lO2l2O19 e tétmino en 31 t1z2a19

DA RESCISÃO

Cláusula 22â. O presêniê contrâto
nenhuma das pârtes sê maniÍêslar,
comunicaçáo, à oulra, escrita com
que se prelerde enceÍaÍ o reíeÍido
Parte quâisquer pedidos de perdas

sêrá renovâdo aulomaticamente, se
â quâlquêl tempo mediante prévia

trintâ diâs de antêcêdência da data
conlrato, sêm quê implique para â
e danos pela Íescisão do prêsente

Parágrafo primeiro - O contÍato poderá ser Íescindido em caso de
voaçâo de quaisquer das cláusulas dêslê contmto, pela parte
prctudicâdâ. mediante denúncia imediaia, sem prêtuízo de evenlual

Paágrafo segundo - Qualquêr iolêÍâfca das pârtes quanlo ao
descumprirnento das cláusulas do prêsênte conlralo conslllu ftá meÍa
libeÍalidade, não configurândo rênúncia ou novaçáo do contíâto ou de
suas cláusulas que podeÍáo seÍ exigidos a qualqueÍtempo.



Parágrafo têÍceiro - A rescisão do pÍesente inslrumento náo extinguiíá
os direitos e obrigâçôes, decoÍentes da celebÍaçáo deste conlmlo e
adquiridos durantê sua vigênciâ, que as paÍtes tenham entre si e para

DAS CONDTçOES GERATS

Cláusula 23'. O presenie instrumento de contÍâto conslilui o único
documênto regulador das relaçÕes ênÍê as paíês ícando
expressamenle revosados todos e quâisquêí outÍos êntendimenios
exisienles ale a data, ainda quê vêÍbâis só podendo sêr rnodiÍcados ou
allerados ern quaisquer de suas cláusulas e condiçóes por escrilo e
conlendo â assinâluía das pârtes coniraianles.

cláusula 24â. As relaçôes decoÍentes dêslê conlrâto náo gerarn
qualquer lipo de vínculo socieláíio, trabalhista ou rêlação de emprego
entre as partes conlratanles, seus êmpíêgados ou prepostosi

Cláusulâ 25a. Sê quâlquer condiçáo deste conlralo for consderâdâ nula
ou sêm efeito, no todo ou eÍn parle, as demais condiçÔes deveráo
pêímanecer válidas e deverão seÍ inteÍpreladas de Íorma â preservar a
validade do restante do conlralo e os propósllos que âs parlês at bulram

Cláusula 26â. Nênhumâ modificação ou alteraçAo a este conlrato será
considêmdâ válida a mênos que acordada poÍe§crito enlre as paÍtes

Cláusula 27'. Na hipólese de náo haver o cumpÍimenlo dê qualquêí uma
das cláusulas do presente nslrumento, excelo a cláusula 194 quê já
possul penalidade própria a partê quê nào cuÍnpdu deverá pâgar uma
mulla de 10% do valordo contÍato pâ€ a o'rtra paíie

Cláusula 28â. A CONTRATADA responde exclusivamenle por evênluâl
imprudência, neg igência mperícia ou doo na êxecuÇão de sêruços que
venham â causar qualqler dâno âo CONTRATANTE ou a lêrce ros,
dêvêndo íêspondêÍ rcgrcssivamentê caso o CONTRATANTE sela
responsabilzâdô judicialmênlê poÍ tais Íalos, desde quê hala a
denuncâçáo da lide savo no caso de conduia do própro
CONTRATANTE contrário à orientaçáo dada pela CONTRATADA.

Cláusula 29' Fica eleito o foío do lpirânga para nele
quaisqueÍ dúvidas oriundâs do píêsênlê coniraio, renun
a qualquer outro por mais privilegiâdo que sejâ, arcândo
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êm caso dê intervenÇão, com o pagamento das cuslas e honorários de
advogado dâ pârte vencêdora.

E poÍ eslarem luslos e avençados, ÍÍmam o prêsênlê inslrumenlo em 3
(três) vias de igual teor ê iorma, na prêsênça dâs iêslêmunhâs que
tâmbém o asslnam, dando tudo por bom, Írme e valioso.

São Paulo, 14 dê Íêvêreiro de 2019.

CLUBE ATLETICO
LINCOLN CIIIIATTI
PRESIDENTE
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FELIPE PIERONI BERTOLLA
IlllCROEÍvIPREENDOR INDIVIDUAL


