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Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado, GLUBE

aíreiióô iÉlnar.rGA, sed'iado na Rua do Manifesto, 475 - Ipiranga -
são Paulo/sP, inscrito no CNPJ/MF sob o no 61 .902'86210001-02, neste ato

representado por seu PresideÀte, Sr. LINC9LN CIMATTI THOMÉ'

doravante denominado GONTRATÂNTe, e de outro lado V'D' LIFE

GUARDS SERViçôS Oe PlSclNA LTDA, com sede na Rua dos Meninos,

107 - Bairro Nova Gerti - São Caetano do Sul/SP, CEP: 09580-300'

inscrita no CNPJ/MF sob o no: 28.762.234/0001-95, neste ato representada

óo. i"r. socios, os Srs. VALD9MIR9 S9ARES, brasileiro, casado'

ãártroo, da Cédula de identidade RG no 7 -345.027 SSP/SP, lnscrito no

CPF/MF sob o no 723.960.248-68 SP, residente e domiciliado na Rua

Pandiá calogeras no 1 22, Aclimação, cEP. 01.525-020, são Paulo/sP' e

DOUGLAS ALVES MEDINA, braôileiro, casado, portador-da-Cédula de

identidade RG no 22.993.271-x SSP/SP, lnscrito no CPF/MF sob o no

140.608.958-30 SP, residente e domiciliado na Rua dos Meninos' 107 
'

bairro Nova Gerti,' cEP: 09580-300, são caetano do sul/sP, ora

áenominada GoNTRATADA, tem entre si, justo e acertado, o presente

Contrato de Prestação de Serviços de Guarda Vidas de Piscinas

Aquecidas, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condiçÕes

descritas no Presente.

DO OBJETO DO GONTRATO:

Cláusula 1u. O presente contrato tem por objeto, a prestação pela

GoNTRATADA, ,o'corurRATANTE, dos serviços de supervisão geral das

[iscinas aquecidas do Clube Atlético Ypiranga, e de salvamento aquático,

prevenção de situaçÕes de risco e monitoramento das Piscinas Aquecidas

do Clube Atletico YPiranga.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

cláusula 2a. - A CONTRATADA esta obrigada a efetuar as seguintes

tarefas.

- Supervisionar as Piscinas Aquecidas do Clube Atlético Ypiranga;

- Prevenir quaisquer situaçÕes de risco nas Piscinas Aque?i9r:l,
- Executar eventuais salvamentos aquáticos nas Piscinas Aq

- Zelar pela proteção das pessoas dentro do espaço

Aquecidas;
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- Monitorar as Piscinas Aquecidas, de forma a ser cumprido o regulamento
de utilização das mesmas;
- Prestar os serviços de Guarda Vidas, com profissionais aptos, em nÚmero

necessário já pre-estabelecido, e obedecendo o respectivo cronograma de

escala definida pelas partes contratantes.

parágrafo 1o. - A CONTRATADA declara que seu quadro de profissionais

tem os treinamentos necessários e atende às normas legais previstas para

o exercício da atividade de Guarda Vidas.

parágrafo 20. - A CONTRATADA deverá indicar antecipadamente os

profislionais que poderão num dia ou outro serem alocados ao exercício do
presente contrato para que o CONTRATANTE providencie o

cadastramento de acesso destes nas portarias eletrÔnicas de sua sede.

parágrafo 30. - A CONTRATADA fornecerá aos seus profissionais todos os

equipamentos necessários à boa realizaçáo de seus trabalhos.

Parágrafo 40. - O quadro de prestadores de serviços da CONTRATADA
para executar as atividades definidas na Cláusula 2' acima será por ela

escolhido, da forma que melhor lhe aprouver. A CONTRATADA é

integralmente responsável pelas despesas de contratação e manutenção
de seus prepostos, prestadores de serviços ou empregados, assim como
pelo pagamento da remuneração destes, de todos e eventuais encargos
trabalhistas, fiscais e sociais, inclusive decorrentes de acidentes de trabalho
em virtude da atividade executada, e de todos os impostos ou taxas nas
esferas estadual, municipal e federal que recaiam sobre a mão de obra por

ela empregada. lgualmente a CONTRATADA se responsabiliza civil e
criminalmente por danos que possam vir a Ser causados por SeuS

prepostos, prestadores de serviços ou empregados.

Parágrafo 50. - Caso o GONTRATANTE seja condenado na Justiça do
Trabalho, Justiça Civil ou Justiça Penal, por qualquer valor e a que título for,

em razáo de ações ajuizadas por prepostos, prestadores de serviços ou
empregados da GONTRATADA, esta uá ressarcir todos os valores
depreendidos pelo CONTRATANTE, sob pena de ajuizamento de ação de
regresso do CONTRATANTE em face da GONTRATADA, com a

respectiva cobrança dos valores, inclusive das despesas processuais,
honorários advocatícios contratuais e demais prejuízos causados pelo

inadimplemento da obrigação.

DAS GONDIÇÕES GERAIS:

Cláusula 3'. - Os profissionais da CONTRATADA, em razáo de possuírem

autonomia plena, poderão prestar serviços para quais e quantos
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desejar, sem qualquer necessidade de solicitar qualquer autorização ou
manifestação do GONTRATANTE nesse sentido.

Cláusula 4a. Em se tratando de relação comercial, sem vínculo
empregatício, ocorrendo eventual falha, defeito ou imperfeição nos
serviços, as cláusulas do presente contrato serão aplicadas sempre à luz
do Código Civil Brasileiro.

Cláusula 5a. - As relaçôes decorrentes deste contrato não geram qualquer
tipo de vínculo societário, trabalhista ou relação de emprego entre as partes
contratantes, seus empregados ou prepostos;

Cláusula 6a. - Salvo com expressa autorização do CONTRATANTE, não
pode a CONTRATADA transferir ou subcontratar os serviços previstos
neste instrumento, sob o risco de ocorrer à rescisão imediata.

CIáusula 7a. - Os casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes
de comum acordo, ou pelas disposiçÕes legais aplicáveis à espécie.

Clausula 8u. - A CONTRATADA esta obrigada a efetuar os trabalhos
descritos na cláusula 2a e seus parágrafos acima, nos horários de
funcionamento das piscinas aquecidas do CONTRATANTE, a saber:

- De Terça-feira a Sexta-feira, no horário das 07:00 às 22:00 horas;
- Aos Sábados, Domingos e Feriados, no horário das 7:00 às 18:00 horas;

Parágrafo 10. Nos meses do ano da estação Verão, caso seja de
interesse do CONTRATANTE, poderá ser acrescida 01 (uma) hora no
horário de fechamento das piscinas, aos sábados, domingos e feriados.
Caso isto venha a ocorrer, será negociado entre as partes, por adendo
contratual, um valor suplementar a ser pago pelo CONTRATANTE à
CONTRATADA, em virtude do acréscimo desta hora adicional para o
período em questão.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

Cláusula 94. Fornecer as condiçÕes necessárias para que a
GONTRATADA possa realizar perfeitamente as atividades relativas à
Guarda e Serviços das Piscinas Aquecidas.

Cláusula 10". - Fornecer uniformes com logotipo do CONTRATANTE, para
uso dos Guarda Vidas tanto na primavera/verão como no outono/inverno
equipamentos de emergência para atendimento de salvamentos.
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Cláusula 11.. - Efetuar o pagamento pelos serviços prestados, conforme
descrito na cláusula 12a do presente instrumento.

Clausula 12 . -O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância

mensal de R$ 7.216,62 (sete mil, duzentos e dezesseis reais, e sessenta e
dois centavos), referente aos serviços efetivamente prestados, da seguinte

forma: 40% (quarenta por cento) do valor ora estabelecido, a titulo de

adiantamento, todo dia 20 de cada mês da prestação de serviços, através

de contra recibo; o saldo restante todo quinto dia útil do mês subsequente
ao vencido, mediante a apresentação pela CONTRATADA da nota fiscal

total dos serviços.

Cláusula 13a. - Os pagamentos dos valores avençados na cláusula anterior
poderão ser efetuados em dinheiro, cheque ou outra forma em que ocorra a
prévia concordância de ambas as partes.

Cláusula 14a. - Em caso de inadimplemento por parte do GONTRATANTE,
quanto ao pagamento dos serviços prestados, deverá incidir sobre o valor
em atraso, uma multa pecuniária de 2o/o, além de juros de mora de 1o/o ao

mês e correção monetária.

DO PRAZO:

Cláusula 15" - O presente contrato será por prazo determinado, com início
em 03/05 12018 e término em 31/1 212019.

Parágrafo 10. - O presente contrato poderá ser prorrogado por mais 12

(doze) meses apos o seu término, desde que não haja manifestação por

escrito de qualquer uma das partes no prazo de 30 (trinta), antes do fim do
prazo estipulado para 3111212019.

Cláusula 16a - O presente contrato poderá ser rescindido caso uma das
partes não cumpra o estabelecido em qualquer uma das cláusulas deste
instrumento.

Cláusula 17a - lndependente do prazo ajustado, as partes poderão a

qualquer momento rescindir o presente contrato, sendo para o caso
necessária prévia comunicação escrita com o prazo de 30 (trinta) dias, sem
que implique ou permita paru a parte contrária qualquer pedido de perdas,

danos.
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Cláusula 18a - Caso o GONTRATANTE já tenha realizado o pagamento
pelo serviço e mesmo assim requisite a rescisão imotivada do presente
contrato, terá o valor da quantia por ele paga devolvida pela
GONTRATADA, deduzindo-se 2o/o de taxas administrativas.

Cláusula 19a - Caso seja a CONTRATADA quem requeira a rescisão
imotivada deverá igualmente devolver a quantia que se refere aos serviços
por ela não prestados ao CONTRATANTE, acrescido de 2% de taxas
administrativas.

DO FORO:

Cláusula 20". - As partes elegem o Foro Regional do lpiranga, paÍa dirimir
eventuais duvidas sobre o presente contrato renunciando a qualquer outro
por mais privilegiado que este seja.

E, por estarem justas, contratadas, cientes e de acordo com todas as
cláusulas e condiçÕes deste instrumento, as partes assinam em duas vias
de igual teor e forma, para um so efeito, por si, seus herdeiros e
sucessores, na presença das testemunhas abaixo.

Lincoln Cimatti Thome
Presidente

de Piscina Ltda.

de Piscina Ltda.

de0 Borges

o.
Nome
CPF/MF:
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São Paulo, 03 de Maio de 2018.

Valdomiro Soares
Socio Proprietáfio

V.D. Life
Douglas
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