
GoNTRATO DE TERCERTZAÇÃO DO SERVIÇO DE cApTAÇÃO DE NOVOS
ASSOCIADOS

| - TDENTTFIGAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços que entre si fazem, de
um lado o GLUBE ATLÉTICO YPIRANGA, localizado na Rua do Manifesto no 475,
Bairro lpiranga, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ
61.902.862/0001-02, doravante designado apenas CAY, e, representado neste ato por
seu presidente Lincoln Cimatti Thomé , Brasileiro, casado, RG 6.042.621-4, CPF
879.582.288-72, doravante denominado CONTRATANTE, do outro lado, a empresa
RODRIGO MAIA DE CARVALHO, inscrita no CNPJ 28.985.72210001-61, com
residência à Rua lda, no 59 Cambuci /SP, brasileiro, separado, promotor de vendas ,

CPF 047.677.068-82, RG no 13.047.677-X doravante denominada CONTRATADA.
Têm justo e contratado as cláusulas a seguir:

As partes acima identificadas têm, entre si, justas e acertadas o presente CONTRATO
DE TERCERTZAÇÃO DO SERVTÇO DE CAPTAÇÃO DE NOVOS ASSOCTADOS, que
se regerá pelas cláusulas a seguir e pelas condições de preço, forma e termo de
pagamento ora descritas.

DAS GONSTDERAçÕES lNlclAls

GIáusula 1a - O presente contrato será regido consoante o artigo 594 do código Civil
Brasileiro, que preceitua: "Toda a espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou
imaterial, pode ser contratada mediante retribuição".

Parágrafo ío - O presente contrato de prestação de serviços é o contrato pelo qual a
CONTRATADA se obriga para com a CONTRATANTE a prestar-lhe uma atividade
lícita, material ou imaterial, mediante remuneração, cujo objeto destes serviços é uma
obrigação de fazer, não vedada pela lei e pelos bons costumes, oriunda da energia
humana.

Parágrafo 20 - Na hipótese do presente contrato de prestação de serviços
especializados, as partes concordam e aceitam que não se caracterizam nenhum dos
pressupostos caracterizadores do vínculo empregatício, tampouco os requisitos
mencionados nos artigos 2o e 30 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Parágrafo 3o - A CONTRATADA desde já declara ciência integral de todos os termos
e regras do estatuto social da CONTRATANTE e a ele, no que couber, se obriga
respeitar no exercício de sua atividade promocional de CAPTAÇÃO E ADMISSÃO DE
NOVOS ASSOCIADOS AO QUADRO SOCIAL desta, responsabilizando-se
integralmente por eventuais ofertas feitas fora dos parâmetros estabelecidos na regra

CONTRATANTE ou a obriga aceitação, enfim não lhe repercute reflexos de q
ordem que porventura dessa decorram, ainda que exigidos por terceiros com
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CONTRATADA porventura tenha negociado, ainda que exigidos judicial ou

extrajudicialmente.

parágrafo 40 - na hipótese de demandas do tipo descrita, in fine, no parágrafo

anterior a CONTRATADA se obriga promover todos incidentes processuais

necessários para afastar a CONTRATANTE da respectiva demanda.

II . DO OBJETO

G!áusula 2" - ACONTRATANTE contrata os serviços profissionais da CONTRATADA

para intermediar a captação de novos associados ao quadro associativo do CAY,

tendo por sua remuneração o valor que a CONTRATANTE na hipótese receberia a

título de "joia" R$1.200,00 para Familiar e R$600,00 para lndividual e taxas,

certificados esses emitidos pela CONTRATANTE com normas pré-estabelecidas,

seguindo a tabela vigente do clube.

parágrafo 1o - As captações serão conferidas aos interessados que pagarem,

antecipadamente, taxa de manutenção correspondente a períodos pré-determinados,

referente a 15 meses de manutenção, de acordo com as campanhas organizadas pela

CONTRATANTE.

parágrafo 20 - A CONTRATADA pode oferecer descontos especiais de natureza

promocional referente a débitos passados existentes com o CONTRATANTE mediante

autorização deste.

parágrafo 3o - É facultado ao CAY, a seu exclusivo arbítrio e critério, recusar

associação de uma ou outro pessoa que porventura a CONTRATADA contatado e seu
.perfil não esteja dentro das regras estatutárias do CAY, pelo que, prudente a ela,

advertir do fato possíveis interessados com quem esteja entabulando contato e
negociação de ingresso.

III - DA UGÊNCIA

Cláusula 3a - O contrato tem prazo 12 meses, podendo ser rescindido a qualquer

tempo com aviso prévio de 30 (trinta) dias.

Parágrafo 1o - Durante a vigência deste contrato, a CONTRATADA, ressalvada a

hipótese do § 30. da cláusula 2", estará garantida a admissão dos associados

captados por corretores dela, dos clientes oriundos de seu trabalho de divulgação,

seja por meio impresso ou digital.

Parágrafo 2o - Como terceiro, será dada prioridade à contratada na exploração da

divulgação da adesão ao CAY, em mídias tipo, Correio, Redes Sociais (Facebook e
WhatsApp), convites personalizados, cartas porta à porta, indicação de clientes atuais,

e outras alternativas aprovadas pela CONTRATANTE.
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IV. DOS PAGAMENTOS

A remuneracão do CONTRATADO. se dará através do recebimento dos valores
definidos pela CONTRATANTE a título de "Joia" (taxa de admissão). Familiar e

lndividual.

Cabe ressaltar que haverá o limite para o CONTRATADO de recebimento mensal
de comercializacão será de R$í5.000.00 (Quinze Mil Reais) a título de
remuneracão/comissão referente a 50oÁ (cinquenta por cento) do valor referente
a Taxa de Admissão (Captação de novos associados). sendo que os outros 50%
(cinquenta por cento) do valor será da CONTRATANTE. No caso de passar este
limite. 100% (cem por cento) do valor da taxa de admissão permanecerá ao
Clube Atlético Ypiranqa.

v - DAS OBRTGAÇÔeS Oe CONTRATANTE

Gláusula 5" - A CONTRATANTE, para o bom e regular andamento dos serviços, se
obriga a:

a. Disponibilizar os meios mínimos para as atividades das equipes da
CONTRATADA, quando ela, informar quais pessoas serão credenciadas a
solicitar autorização de ingresso com pretendentes a associados ou
preferencial mente prévia solicitação por correspondência eletrônica.

b. Disponibilizar "um" funcionário para acompanhamento em eventual visitação
de corretor e interessados cooptados pela CONTRATADA.
Prestar esclarecimentos suplementares aos interessados cooptados pela
contratada quando esses assim o solicitarem

c. Desde que respeitadas pela CONTRATADA as vedações que lhe
estabelecidas, fazer cumprir tudo o que expressamente compromissado em
contrato com o novo cliente, tais como; prazos, benfeitorias, mesmo após o
término do vínculo entre a CONTRATANTE E CONTRATADA.

d. O CONTRATANTE compromete-se, ainda, a fornecer o material gráfico
administrativo para o registro dos novos clientes, definidos como propostas,
(Certificados) e Recibos. E terminantemente vedada a emissão do material
administrativo acima pela CONTRATADA.

Vl - O compromisso da CONTRATADA assumido neste capítulo do contrato
independe de eventuais rescisão respondendo pelas multas e obrigações desse título
seus sócios da época, possíveis sucessores no contrato social da empresa ou ainda
eventuais herdeiros e sucessores, inclusive grupo econômico.

vll - DAS outras oBRIGAçÕes oe GoNTRATADA
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Cláusula 6a - A CONTRATADA, para o bom e regular andamento dos serviços, se

obriga a:

a. planejar, selecionar e treinar pessoal de vendas, a distribuição de funções, a

supervisão e a prestação de contas, tornando sempre clara a total desvinculaçáo

desses para com a CONTRATANTE.

b. Responder SO E EXGLUSIVAMENTE pelo total das despesas de seu pessoal de

vendas, e administrativo inclusive com os respectivos encargos. Bem como, no

material de divulgaçáo para a captação de ASSOCIADOS à CONTRATANTE'

c. Todos os VALORES destinados à remuneração da contratada serão por elas

recebidos diretamente aos interessados, cuidando para que nada além do que lhe

é aqui pactuado a título de remuneração seja cobrado ao interessado em associar-

se à contratada, sob pena de incorrer em ilícito penal pela cobrança indevida.

d. As despesas oriundas de confecção de prospectos, tabelas de preços, fotolitos,

foto-crômos, artes finais, desenhistas, publicidade veiculada com as respectivas

produções, correrão por conta Única e exclusiva da CONTRATADA, após a

aprovação da contratante. Defeso à CONTRATADA a realizaçáo de despesas em

nome da CONTRATANTE.

e. lndependente das causas da rescisão do contrato cabe a CONTRATANTE atender

todos os clientes ativos da mesma maneira, ate o último dia de fruição da última

mensalidade de manutenção Paga.
f. A CONTRATADA se compromete a utilizar todos os meios, desde que de acordo

com a moral e os bons costumes, para conquistar novos clientes ao

CONTRATANTE.

VIII . DA REGISÃO DO CONTRATO

Gláusula 7a - lndepende de justa causa para rescisão da presente avença:

a. O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, desde que a

CONTRATADA E CONTRATANTE, de modo consensual assim decidirem por

escrito, para todos os efeitos legais.

b. Sem prejuízo ao disposto no inciso Vl, da cláusula 6"., a parte que desejar de

maneira unilateral romper o presente acordo antes do prazo estabelecido, se

compromete a comunicar por escrito a outra parte, com um prazo de antecedência

não inferior a 30 (trinta dias) sem que haja pela rescisão, qualquer multa,

indenização, ressarcimento, penalidade ou equivalente.
c. Ressalvada a hipótese do inciso anterior, em caso de descumprimento de qualquer

outra cláusula deste contrato, exceção feita à rescisão imotivada disciplinada nos

itens I e ll acima, fica estipulada a multa equivalente a 30 salários mínimos
vigentes à data da infração, a ser paga pela parte culpada para a parte inocente.

rx - DAS CONSTDERAçÔES FTNATS

Cláusula 8" - As partes concordam, expressamente, que todas as marcas,
outras criações artísticas são de uso exclusivo de seus respectivos titulares)



gerando direitos à CONTRATADA, em qualquer hipótese, ficando terminantemente
vedado o uso sem autorizaçáo expressa do seu titular.

Cláusula 9a - As partes se obrigam a fazer a prestacão de contas até o final dos
recebimentos dos valores referentes aos tÍtulos comercializados. independentemente
do término de prazo de vioência presente contratado.

Cláusula í04 - As partes se obrigam a cumprir com suas responsabilidades
administrativas e financeiras decorrentes, independentemente do término do prazo de
vigência do presente instrumento, como também de qualquer demanda judicial a que

se der causa através de suas prestações de serviços, cabendo à outra parte não se
isentar no auxilio da solução da lide, nos limites estabelecidos neste contrato.

Gláusula íía - Eventuais modificações que fizeram necessárias somente poderão ser
procedidas de comum acordo entre CONTRATANTE E CONTRATADA.

Cláusula 124 - Fica convencionado que não haverá qualquer interferência da
CONTRATANTE na escolha dos prestadores de serviço da CONTRATADA, todavia,
incumbe-lhe zelar para que seu pessoal não venha a causar danos à imagem, cofres e
ao patrimônio físico e moral da associação CONTRATANTE.

Cláusula í34 - O Contratante compromete-se a, quando necessário, liberar ingresso
em sua sede para a Equipe de vendas da CONTRATADA apresentar as dependências
do CAY AOS SEUS INTERESSADOS CONFORME ROTINA A SER ACERTADA EM
MOMENTO OPORTUNO e ali atende-los em uma área restrita;

Gláusula 14' - O valor "de oferta da JOIA" (Familiar ou lndividual), carteiras sóciais e
"demais serviços serão detalhados na ATA de vendas de planejamento de temporada

CIáusula 154 - A CONTRATADA se responsabiliza, nas esferas, trabalhista,
previdenciária, civil e criminal por atos que, que causem prejuízo ou prejudiquem a
imagem do CONTRATANTE sem prejuízo de rescisão unilateral do presente Contrato.
As causas judiciais advindas deste contrato, não obstante a culpabilidade, às partes
incumbe a contrata de seus auxiliares jurídicos e advogados, contudo, a
responsabilidade a quem deu causa poderá, pela parte inocente, ser exigida da outra
ação de regresso.

Desde logo fica estabelecido que a GONTRATANTE, na consecução do presente
contrato, não exercerá nenhuma subordinação ou ingerência, financeira, hierárquica e
de pessoal da CONTRATADA, inexistindo vínculo de emprego, ficando claro e
confesso que nas demandas do gênero a CONTRATADA responde integralmente pelo
resultado financeiro dessas ações e se incumbe de preservar a CONTRATANTE
afastada delas, assim como de resultados negativos advindos de possíveis ações
judiciais do gênero. Eventuais valores cobrados à CONTRATANTE deverão ser
reembolsados, ainda que pela via judicial, sempre acrescidos de correção monetária
juros legais.

Gláusula í6' - A emissão de material promocional e de responsabilidade da
CONTRATADA e só poderá ser efetuada após conhecimento do CONTRAT
deverá aprovar por escrito seu conteúdo que ainda poderá vetar o q

porventura venham ferir o que aqui se pactua.
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Cláusula í7a - CONTRATANTE e CONTRATADA respondem civil e criminalmente,

pelo que derem causa.

Cláusula í8" - Nas propostas de associação, deverão constar os dados pessoais do

proponente recibo, nome por extenso e assinatura do vendedor.

Cláusula í9" - As signatárias deste contrato, de comum e pleno acordo, elegem Foro

Central da Cidade de São Paulo - Capital para diminuir quaisquer pendências com a

expressa renúncia de qualquer outro Foro, por mais privilegiado que seja e serão

devidas pela parte vencida, além da multa contratual, às custa processuais e

honorários advocatícios que desde já ficam estipulados em 20 % sobre o valor da

causa.

E por estarem justas e contratadas, cientes e de acordo com todas as cláusulas e

condições do presente Contrato de Prestação de Serviços, as partes juntamente com

duas testemunhas a tudo presente, assinam a este instrumento em três vias de igual

teor e forma, para que um só efeito de direito.

Lincoln CimattiThomé

Testemunhas:

01.

02.

São Paulo, 02 de Maio

Rodrigo Maia de CarvalhJ
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