
CLUBE ATLÉflCO IPIRANGA, localizado na cidade de São Paulo, Estado de

São Paulo, na Rua do Manifesto, 475, São Paulo, SP, CEP , inscrito no Cadastro

Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o no 61.902.86210001-02,

representado neste ato pelo presidente Antonio Elias Abud CPF 763.295.008.78 ,

dispõe a, doravante denominada "ÕÔNTRATANTE";

WA EVENTOS E PROMOÇÕES ESpORTIVAS S/C LTDA, com sede na cidade

de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Carlos Weber, 87 apto. 61 A CEP

05303-000 - Vila Leopoldina, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas

(GNpJ), sob o n" 03.649.633-0001-13, por seu representante legal Alberto

Bernardo Klar, Brasileiro, empresário, casado residente na Rua Bandeira Paulista,

510 Apto 81, CEP 04532-001, São Paulo-SP, portador do RG n" 52.456.781-5 e

C P F n' 361 .043.297 -7 2 d oravante de nom i nada "CONTRATADA" ;

I. DO OEJETO

O presente contrato tem por finalidade transferir à CONTRATADA, por gestão e

meios próprios, o desenvolvimento das atividades de Fitness - musculação e

ginástica nas dependências: sala de musculação e de ginástica da

CONTRATANTE.

il. DA REPARTIçÃO OOS VALORES ARRECADADOS

a) Fica estipulado os seguintes valores, dependendo das atividades acordadas e

as respectivas grades horárias estipuladas neste ato:

a.1) 7Oo/o da arrecadação mensal das contribuiçÕes pagas pelos associados

inscritos nas aulas para a Contratada;
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a.2) e 30% da arrecadação mensal para a Contratante;

b) Carência de hês mêsês por parte da Contratante do pagamento dos 30% que

lhe é devida, ocorrendo o pagamento de 30% do arrecadado a partir do quarto

mês da vigência do presente contrato.

III. DO PAGAMENTO DOS VALORES

a) O pagamento será realizado todo dia 10 de cada mês referente a

arrecadação do mês anterior;

b) Os pagamentos serão efetuados contra a entrega de notas fiscais assim

discriminadas, com os devidos descontos:

1. Prestação de serviços - quando envolver funcionários.

a) INSS - 11%

b) IRPJ - 1,5%

c) CSLL, PlS, COFINS - 4,650/o

2. Assessoria - quando não envolver funcionários.

a) IRPJ - 1,5%

b) csLL, Pls, coFlNS - 4,650/0

c) Fica expressamente autorizado a modificação dos descontos estabelecido
nos sub itens 1 e 2 da Ietra "b" em caso de mudança da legislação previdenciária
ou tributária, para a exata alíquota que vier alterar as acima expostas.

IV. GRADE HORÁRIA DAS ATIVIDADES

a) Musculação: de terça a sexta das 07:10 as 22:OO horas, sábado, domingo e
feriados das 08:00 as 14:00 horas;

b) Ginástica: terça e quinta: 16:00 as 17:00 horas e das 18:30 as 20:00 horas;

V. VALORES E REAJUSTES
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a) A' contratada se compromete a manter os valores das mensalidades
estabelecidas na assinatura deste êôntrâto ( Anexo I ) e alterá-las apenas quandô
em comum acordo entre as partes;

b) Reajuste anual das rnensalidades - mês de março - baseado no dissídio dos

profissionais, estipulados pelo Sindicato dos Profissionais de Educação Física e

Sindisporte;

c) Recesso entre Natal e Ano Novo 2411212017 a 02101118

d) A Ausência de frequência na aula não caracterizará o cancelamento, o

associado precisará assinar um formulário padrão - a ser definido pelo clube -
na secretaria de esportes.

vr. DAS OBRTGAçÕES OA CONTRATANTE

a) Garantir a utilização das dependências esportivas citadas, observando e

respeitando os direitos dos associados;

b) Manter suas dependências em condições adequadas de limpeza, higiene,

arcando com os respectivos custos, seja por seus próprios empregados, seja por

terceiros;

c) Aquisição e manutenção dos aparelhos e materiais pedagógicos;

d) Realizar todas as atividades de secretaria, como fichas, cadastros, matrículas e

cobranças de mensalidades.

e) Nos prazos avençados, após demonstradas satisfeitas as obrigações com

encargos sociais e tributárias, efetuar o pagamento mensal, contra apresentação

da nota fiscal de serviços prestados pela contratada, de acordo com o item lll

deste contrato.
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v!r. DAs oBRtGAÇÕes ol coNTRATADA

a) Contratar profissionais de educação física, com formação técnica específica,

legalmente exigida, para auxiliar nas aulas de Musculação e Ginástica existentes e
'administradas pela CONTRATADA, ministradas nas dependências do

CONTRATANTE, visando o desenvolvimento e aprimoramento das aulas,

fornecendo relação nominal dos seus subordinados bem como currículo que

comprove a especializaçáo;

b) Desenvolvimento e aplicação da Metodologia Fitness do Clube Atlético

Ypiranga;

c) Arcar com todas as obrigaçÕes fiscais, trabalhistas e previdenciárias

decorrentes deste contrato, afastando o CONTRATANTE de eventuais demandas

acerca das obrigações que ora assume, ou ainda guê , responder, ainda que pela

via regressiva, eventuais valores que por conta dessa cláusula possam

eventualmente ser exigidos diretamente da CONTRATANTE;

d) Apresentar um relatório mensal com os comprovantes de todos os pagamentos

realizados - folha de pagamento, sindicatos, FGTS, lSS, GPS, CSLL, COFINS,

lmposto de Renda e demais encargos.

e) Obedecer à tabela de valores, a serem cobrados em aulas, acordados entre o

contratante e contratada, anexos l;

f) Efetuar o planejamento geral e implantação do sistema de gestão esportiva

específico para as modalidades administradas, como turmas, horários, otimização

das salas de musculação e ginástica, passando a apreciação da contratante para

aprovação;
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g) Utilização de software específico de academia para controle de frequência,

pagamentos e vagas podendo ser integrado com o sistema do clube;

h) Realização de reciclagens pedagógicas, técnicas e científicas Gom os

profissionais subordinados a contratada;

i) Assessoria na contratação de serviços - adequação e otimização das salas de
musculação e ginástica, e na aquisiÇão e manutenção dos materiais.

j) Desenvolvimento e utilização de estratégias Marketing interno e externo;

k) O disposto na letra "C' supra poderá ser exigido inclusive na pessoa dos sócios
da CONTRATADA.

vilr. DAS OBRTGAçÕES UÚrUeS

a) Expender esforços para a melhor execução das aulas e criação de

estratégias para o melhor atendimento ao associado;

b) As partes se ajustam com o que concordr, 
"*pressamente 

que todas as

marcas, Iogotipos e outras criaçôes artísticas com a indicação do CLUBE

ATLÉTIGO IPIRANGA são de uso exclusivo de seus titutares, não gerando

quaisquer direitos a CONTRATADA, no'presente ou futuro, sendo

terminantemente vedado o uso, sem a autorização de quem habilitado;

c) O presente contrato visa única e exclusivamente atendimento aos

associados, não sendo aceitas inscrições de convidados que não façam

parte do quadro associativo.

IX. DO PRAZO

O presente contrato e firmado pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da data de

essinatura deste contrato, podendo sêr renovado automaticamente com a

concordância de ambas as partes.
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X. DA RECEÃO

O presente contrato poderá ser rescindido mediante prévia comunicação por

escrito, no prazo de 30 (trinta) dias, acordado entre as partes, ou por justa causa,

com idêntica comunicação prévia pelo descumprimento das obrigaçÕes nele

contidas, ou ainda, a critério da CONTRATANTE, incontinente se por força de

grave motivo.

A rescisão do presente contrato acarretará no imediato ajuste de contas entre as

partes.

xr. po FoRo

As paÉes elegem o Fórum da Comarca da Capital, sede da CONTRATANTE, para

dirimir eventuais dúvidas decorrentes deste contrato, renunciando-se a qualquer

outro, por mais privilegiado que seja.

Estando assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento,

em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas abaixo.

WA EVENTOS E IC- LTDA.

CLUBE A

TESTEMUNHAS:
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São Paulo, 01 de março


