
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
GINASTICA LABORAL 

 
 
IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES:  
 
CONTRATANTE: XXXXXXXXXXXXX, brasileiro(a), profissão XXXXXXX, Carteira de 

Identidade nº XXXXXXX, C.P.F. nº XXXXXXXXX, residente e domiciliado na Rua 
XXXXXXXXXXXXXX, Cep XXXXXXX, Cidade XXXXXXX/XX.  

 

CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXX, brasileiro(a), profissão XXXXXXX, Carteira de 
Identidade nº XXXXXXX, C.P.F. nº XXXXXXXXX, residente e domiciliado na Rua 
XXXXXXXXXXXXXX, Cep XXXXXXX, Cidade XXXXXXX/XX.  

 
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato 

de Prestação de Serviços de Ginastica Laboral, que se regerá pelas cláusulas 
seguintes e pelas condições descritas no presente.  

 
DO OBJETO DO CONTRATO 

 
Cláusula 1ª. O presente contrato tem como OBJETO a prestação, pela 

CONTRATADA ao CONTRATANTE, dos serviços de GINASTICA LABORAL, consistindo 
em atividades físicas previamente estabelecidas de um Programa Regular de Ginastica 
Laboral levando em consideração as condições físicas dos participantes.  

 
Cláusula 2ª.A CONTRATADA promoverá sessões de atividades físicas, com 

exercícios de aquecimento, alongamentos e de mobilidade, para prevenções de lesões 
laborais, na sede do CONTRATANTE, de forma que não atrapalhe o ritmo de trabalho 
dos empregados da mesma.  

 
PARÁGRAFO ÚNICO – O contrato de prestação de serviço  terá o prazo de ___meses, 

e poderá ser renovado ao seu término, caso haja interesse de ambas aas partes. 
 
Cláusula 3ª. O CONTRATANTE deverá apresentar previamente, caso algum 

empregado seja portador de alguma doença que imponha limitações à atividade física, 
laudo médico informando tal estado. Se não o fizer, a CONTRATADA não se 
responsabilizará por eventuais problemas de saúde que o CONTRATANTE possa vir a 
ter.  

 
Cláusula 4ª. O CONTRATANTE se obriga a fornecer a CONTRATADA as condições 

necessárias a implantação do Programa de Ginastica Laboral, bem como o livre acesso 
às suas dependências. Compete também ao CONTRATANTE o incentivo para 
participação o programa. 

 
DO HORÁRIO 

 
Cláusula 5ª. O CONTRATADO prestará os serviços no horário compreendido entre 

_______às_______ horas, nos dias ________________________. Totalizando ______ 
vezes na semana, correspondente ao pacote de ____ sessões.  

 


