Sesc
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peto presente instrumento particular, o SERVIÇO SOCIAL OO COtUÉnClO - ADMtrutSfnnçÃO
REGIONAL NO ESTADO DO TOCANTINS, com sua sede na cidade de Palmas-TO, a Quadra 301
Norte, Avenida Teotonio Segurado, Conjunto 01, Lote'19, CEP: 77.001-226, inscrito no CNPJ sob o
No.03.779.01210001-54, neste ato representado pelo Presidente ltelvino Pisoni, brasileiro, casado,

À

empresário do comércio, portador da Cédula de ldentidade RG No. 131.7743 SSP-RS, devidamente
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inscrito no CPF/MF sob o No.057.562.430-20, residente e domiciliado em Gurupi -TO, conjuntamente
com o Diretor Regional do SESC-TO, Marco Antonio Monteiro, brasileiro, casado, administrador de

empresas, portador da Cedula de ldentidade No. 9.401.737-2 SSP-SP, devidamente inscrito no

CpF/MF sob

o

No.092.217.638-89, residente

e

assistente legal, devidamente nominado(a) e qualificado(a) no Termo de
Adesão, parte integrante deste instrumento, doravante denominado CONTRATANTE, tem entre si

/

justo e contratado o que segue.

CLAUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

1.i O presente

contrato, tem como objeto

a

prática de atividades físicas

e

esportivas pelo

CONTRATANTE nas dependências e sob promoção da CONTRATADA, aceitos pelo CONTRATANTE
mediante Termo de Adesão devidamente assinado, o qual é parte integrante deste instrumento
independente de transcrição.

GLAUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E EXECUçÃO

2.i A prestação dos Serviços Esportivos, bem como a vigência deste contrato, tem seu início e término
previsto no Termo de Adesão.

CLAUSULA TERCEIRA. DO HORÁRIO

3.1 O CONTRATANTE deverá frequentar

à

atividade no(s) dia(s)

e

horário(s) devidamente

podendo
estipulado(s) no Termo de Adesão em que estiver regularmente matriculado, assim, não
pena de
frequentar outro(s) dia(s) ou horário(s) que não esteja devidamente matriculado, sob

ou rescisão contratual, por não cumprir o regimento e

advertência, suspensão

disposiçÕes
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domiciliado nesta Capital, doravante designado

simplesmente de CONTRATADA, e de outro lado, o(a) aluno(a) por si ou representado(a) assistido(a)

por seu representante
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