
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DESPORTIVA

GONTRATANTE: CLUBE ATLÉTICO YPIRANGA, estabelecido na Rua do Manifesto, 475 -
lpiranga - CEP 04209 - 000 - São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob no 61 .902.86210001-02,
neste ato representado por seu Presidente, Sr. Lincoln Cimatti Thomé.

CONTRATADO: ERALDO DE HOLANDA MOURA, brasileiro, casado, portador do RG no

26.261.216-1, inscrito no CPF sob no 610.775935-20, residente e domiciliado na Rua Salvador
Arena, 23 - Quadra 11 - Jardim Petroni - CEP: 09761-155 - São Bernardo do Campo/SP.

Pelo presente instrumento particular de CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ARBITRAGEM DESPORTIVA, as partes acima qualificadas têm entre si justas e avençadas o
seguinte:

DO OBJETO

GLAUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a prestação pelo CONTRATADO
de SERVIçOS DE ARBITRAGEM DESPORTIVA, na modalidade Futebol de Campo, para os
Campeonatos lnternos Categorias Master 50+ e Bala Mistura, a serem realizados no período
de Março à Junho de 2018.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os serviços serão executados em locais, datas e horários definidos
pelo CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Após a elaboração e a entrega da tabela de jogos com locais, datas
e horários pelo CONTRATANTE, o CONTRATADO providenciará e escalará uma equipe de
arbitragem a seu livre e exclusivo critério, composta sempre por 4 (quatro) profissionais (um
árbitro principal, dois assistentes bandeirinhas e um mesário), formados e diplomados em
arbitragem de futebol de campo, de forma a assegurar a qualidade dos serviços prestados.

PARAGRAFO TERCEIRO - A comunicação da tabela de jogos e/ou de qualquer alteração
deverá ser feita pela CONTRATANTE ao CONTRATADO para o e-mail:
er_aldo1972@hotmail.com, devendo o CONTRATADO sempre acusar o recebimento dos4e-
mails. ,,f
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CLÁUSULA SEGUNDA - A vigência do presente contrato terá início no primeiro jogo após a data
da assinatura deste, com término apos o final do último jogo a ser realizado no mês de junho de
2018, nos termos da Cláusula Primeira acima, e da tabela de jogos elaborada e enviada pelo
CONTRATANTE.

DO PREÇO E DO PAGAMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA O preço dos serviços ora avençados, a ser pago pelo

CONTRATANTE, será de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta) reais por cada jogo, após
emissão de recibo pelo CONTRATADO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os jogos eventualmente não efetivados por W.O. de uma ou das
duas equipes serão considerados como realizados, e seu valor será integralmente dçvido.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os jogos e/ou rodadas poderão ser cancelados
GONTRATANTE. Tais cancelamentos e/ou adiamentos deverão ser com
CONTRATANTE até 24 horas antes do horário previsto para o inicio do evento,
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nesta hipótese, não será devida remuneração alguma ao GONTRATADO. A comunicação do
cancelamento e/ou adiamento deverá ser feita através do envio de um e-mail pelo
CONTRATANTE. O simples envio deste e-mail, no prazo supra, será suficiente para que seja
satisfeita a obrigação de comunicação, não podendo o CONTRATADO alegar desconhecimento,
ainda que não tenha aberto ou lido a mensagem eletrônica (e-mail).

PARÁGRAFO TERCEIRO - O valor previsto no caput desta cláusula será pago mensalmente ao
CONTRATADO, em conformidade com o número de jogos efetivamente realizados no mês
anterior, comprovados mediante a apresentação das súmulas dos jogos pelo CONTRATADO e
da planilha detalhada com a quantidade de jogos no período pelo CONTRATANTE.

PARÁGRAFO QUARTO - O pagamento será efetivado pelo CONTRATANTE, sempre no mês
subsequente à prestação de serviços, ate o 50 dia após o envio de um recibo pelo
CONTRATADO, e de acordo com os termos estabelecidos no parágrafo anterior.

PARAGRAFO QUINTO - Ocorrendo atraso no pagamento superior a 15 (quinze) dias do prazo
previsto no parágrafo anterior, será cobrada uma multa de 10o/o (dez por cento), mais juros de 1

(um por cento) pro-rata, do total do valor inadimplente.

DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO

CLÁUSULA QUARTA - Executar o serviço objeto previsto na CLAUSULA PRIMEIRA,
modo e tempo convencionado. O CONTRATADO tem ciência das normas gerais do campeonato,
das tabelas, dos jogos e de seus respectivos horários, obrigando-se a cumpri-los, sob pena de
rescisão deste.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O CONTRATADO prestará ao CONTRATANTE os serviços através
do seu quadro de árbitros sempre com uma equipe composta de 4 (quatro) profissionais (um
árbitro principal, dois assistentes bandeirinhas e um mesário).

PARAGRAFO SEGUNDO - Na ausência de algum dos profissionais da equipe encaminhada
pelo GONTRATADO, será descontado o valor proporcional correspondente a cada profissional,
utilizando-se por base de cálculo a importância estabelecida no caput da CLAUSULA TERCEIRA
acima.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A equipe de profissionais indicada pelo GONTRATADO deverá estar
presente com pelo menos 30 (trinta) minutos antes do horário de início de cada um dos jogos
estabelecidos na tabela mencionada no PARAGRAFO SEGUNDO da CLAUSULA PRIMEIRA
acima.

PARÁGRAFO QUARTO - O CONTRATADO deverá exigir, dos profissionais por ele indicados
paru a prestação de serviços no CONTRATANTE, uma postura de cordialidade e respeito aos
associados do Clube Atlético Ypiranga, atletas ou não, em reciprocidade ao previsto no § 3o da
cláusula seguinte.

DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

CLAUSULA QUINTA O CONTRATANTE deverá prestar ao CONTRATADO todos os
esclarecimentos necessários para a execução dos serviços.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Disponibilizar o local definido para os
pelo menos 30 (trinta) minutos do horário da primeira partida do dia,

antecedência de
condições para
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realizaçáo dos jogos, de acordo com as regras da modalidade a ser



PARÁGRAFO SEGUNDO - Disponibilizar para a equipe de profissionais do GONTRATADO um
vestiário isolado e separado dos demais competidores, em condições de segurança para a
guarda dos pertences dos referidos profissionais.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Garantir a segurança e preservação da equipe de profissionais do
CONTRATADO, sendo responsável pela integridade física desde o momento da chegada até a
saída do local dos jogos.

PARAGRAFO QUARTO Pagar pontualmente o CONTRATADO pela execução do
CONTRATO, nos termos da CLAUSULA TERCEIRA.

DAS DTSPOSIÇOES GERATS

CLAUSULA SEXTA - Qualquer tolerância verificada no cumprimento deste compromisso será
considerada mera liberalidade, e não implicará em novação, desde que não altere ou prejudique o
bom andamento do feito.

CLAUSULA SETIMA - As partes elegem o foro da comarca da cidade de São Paulo para
resolver ou dirimir qualquer dúvida decorrente do presente CONTRATO, com renúncia expressa a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente CONTRATO em 3 (duas) vias de 
^

igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo . í I
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São Paulo, 01 de Março de 2018. ,ffi ,, ,
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ERALDO DE HOLANDA MOURA

CONTRATANTE
CLUBE ATLÉTICO YPI

igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

São Paulo, 01 de Março de 2018.

Testemunha
Nome:
RG:

Testemunha
Nome:

RG:


