
CONTRATO DE PRESTAçAO DE SERVIÇOS

TÉCNICO DE VÔLEIBÔL CÂÍEGORIÀS IúENORES E AOULTO

Pelo pÍesenle nstrumento as páÍtês de um ado o CLUBE ÂTLÉTlco
YPIRANGA, entidade de Íins esponivos, óôn sedê na Rua do lManÍesto 475 -
lpirangá - Sãô Pauo/SP insc lo no CNPJ sob n" 61 902 862/0001 02 neste ato
Íepresentado por seu Presidente, sí. Lncoln cimatti Íhomé, doravante
dênominado CONTRATANTE, ê dê ôutro ado a empresa oANIEL JosE
PoLlDoRo (MICROEIITPREENDEoOR), lrscrtó no CNPJ sob i"
07 938.966/0001 13 neste alo representadô pelo Sr. Oane Jose Polidorô,
portâdôr dâ Cédulá de ldertidade RG n0 10256.608-69 SJS/RS, inscÍilo no
CPF/MF sôb n' 356 570 570-15 rês denie e domicilado à Rua Bârão de Talli.
533 apto 113 - Santa Ceciia - ôêp 01226-030 são Paulo Câptâ|, oÍâ
denominado coNTRAÍADO estabelecen osê9uintel

As pârtês âcimâ idêntificád_es Gm, entre si, jGto ê ácêrtedo o Presenle
CONÍRATAO DE PRESTAÇAO DE SERVIçOS OE TECNICO OE VOLEIBOL
CATEGORIAS I!/IENORES E ADULTo, quê sê rêserá pelas cláusulâ§ ê pêlas
condiçóês dêscritas abaixo:

DO OBJETO DO CONTRATO

Ctáu3ulã 1', O pÍesenle conlralo têm cômô objêlo a prestaçáo de seruiços de
Técnico de Voleibol Categorias irê.orês ê Adulto a ser efeluâdo ao
CONTRATANTE pelo CONTRATADO.

Cláusulá 2"- Os setoçôs aôertâdôs neste nstrumento, consstirão no exercício
da ativdade de Íécnico de Voleibol categorias lúênorês ê Adulto pa.á
desenvovmento de lreinos e acompanhamento em logos de vôêbol dô Cube

Clàüsula 3". O CONTRATADO prestarà os seryços conlraiados com plena
auionom a não havendo qua queÍ subordinâçáô em rêlação âo CONTRATÀNTE

Cláusula 4". O pÍópro CONTRATADO na qualidade de prêshdor de setoiçôs,
estabee@rá e concreiizâÍá a iorma de realizaçáo dos seruiços pactuados no

Cláusula 5â. O CONTRATADO em razão de sua aulonom a pleia, podê pÍestár
seNiços pa.â qoais e quantos lomadoÉs deselaÍ sem qua qleÍ necessidade de
sôlicitar quaqúer aulorização ôu manifestaçáo do CONÍRAÍANTE nesse

cláusula 6", Em se lralando de Íeação comeróâ sem víncLo
ôcotrerdo eventua faha, deieilo ou impeíeção nos seryiços, serã
cláusulas pôsleriôres à úz do Códiqo Civi



DAS OBRIGÀÇôES DO CONTRATANTE

Cláusula 7â. O CONTRATANTE deveÍá fornecer âô CONTRATÀDO lodas as
iniormáçóes necessárias à rea izaçáo dos seruiços, dêvêndô êspeciicar os
delâlhes ne@ssáÍos à perfeila @nsecu€odos mesmos

Cláusula 8:. O CONTRATANTE sê ôbrigá á âpresênlar ao CONTRATADO,
quándo solctado, lodos os documentos necessáÍos ãô bôm e fêl cumprimenlo
do oÉsêntê cônlrâtô deTécnico dê Voleibol Catesorias lvlênorês ê Adulto.

CláGula 94, O CONTRÂTANTE dêverá efeluár o devdo pagamênto ao
CoNTRATADO, em conÍormidade com a Cláúsulá 1l'do presenie instrumento.

DÀS OBRIGAçÕES DO CONTRATADO

CONTRATANTE paqará ao
(Um mil e Nove@rtos Reais),
dia úll do més subsequênle

CláEula 10:. O CONTRATADO se ôbrigá â rêálzar todos os aios reaconados
aos seruiços de Íécíico de Voleibol Cãtegoriâ§ Mênôrês ê Adullo. e ouiros
reÍenles a prestaçáo de seruiços objeto deste desÚtôs na CáusLla 1'e 2" do

Perágrafo primeiro, O CONTRÀTÀOO se obriga a utilzar lécnicas condizentes
com os setoiços de Técnico dê Volêibol Calêgorias litenores e Adulto a sêrêm
pre)rado\ erê Jàrdôlodôc ô( êrÍô'ços pérâ à s' à.o1re.L\ao

PârágÉío segundo. O CONTRATADO empregará iodo o seu corpo técnico para
a rea zação de pesqusa e desenvovimênto na área âssêssorada.

DO PÀGÂMENTO

cláúsúlâ í1'. Pêâ prestâçáô dôs sêdiçôs, ô
CONTRÂTADO a quantia Ínêôsal de R$ I 900,00
com vencimento previsto para o lodo 60 (sexto)
aquele do seruiÇo eÍetivamente presiado.

DOS TRIBUÍOS

Cláusula 12á. Todos os tÍlbulos (imposlos. taxas e coitbuiçÕes) de nâtureza
Íederal, esiaduale municipalincdenles ou que venham a recair sobrê o prêço dô
presenie coniraio, seráo de responsablldâde única e exclusva dê cadâ pârtê iâ
mêd da das disposições legas.

Parágrafo primêiro. Que o preserte inslrlmenlo de conirato @nstilui o único
docúmêntô rêgúâdôÍ das rêlaçÕes ênhe as panes ficando expressamenle
Íevoqados todos e quaisquer oulÍos enlendimentos êrstênles a1e a data, âindã

clálsulas e condiçÕes poÍ escÍlo e contendo a assnâtLrâ
que vetuas, só podendo ser modiÍicados ou alterados em



Parágrafo sêgundô. QLê âs rêâçõês decotrentes deste coniÍãto nâo gêrám
qualquer iipo de vincu o socetário lrabalhisla ôu relâção de emprego entre as
pánes contÍatantes seus emp.egados o! prepostos

Parágrafo terceiro, Se qlalquer cond çáo deslê cônlrato for consderada nula ou
sem êiêlo, no todo ou em pane, as demais condçÕês deveráo permaneer
váldas e deverãô ser ntêrpretádas de ioíma a preseruar a vâidâdê do reslanre
do coniralo e os pÍopóslos que as pâÍlês álribuÍam ao mesmoi

Parágrafo quarlo, Nenhuma môd Íicaçãô ou âlleraçáo a esle óôntÍato será
consderâda váida a menos que acordadâ pôresôrilo enlreas parles

DO PRÀZO

Cláusulá 13". O presenie @niralo é Íúmado por pÉzô dêtêrminâdo, com nicio
êm 0l/01/2019 êtéÍmno em 31/1212019.

DA RESCISÃO

cláusule 14". o presente conlÍaio restará Íescndidô impÍelerivelmenie em seu
vêrcinêntô ôu andâ, poÍ quaquer dâs parles a qualqúêr tempo, medianle
prévia coÍnuncaçáo, à ôúlra, escrita com lrinla d as de ãnlecedênca da data que
se pÍetende enceraro ÍeÍerido contÍalo. sem que implique paÍâ a parle, quaisqueÍ
pedidos de perdas e danos pea rescisâo do presenle côntrâlo nêxste hipótese
de prôrrogáção âutomát ca.

Parágrafo primênô - O cônlralô lámbém pôderá ser rescnddo em caso de
violaçáo de quasqueÍ das cláusulas desle contrato pêla párrê prejudicada
mêd anlê denúrcia med atâ sem preluizo de eventualindenização cabivê

P.rágrafo sêguído - QuálqLêr loêrânciá dás panes quanlo ao descumprmenlo
das cláusulas do presenle contÍalo constiluná mêrá lbêralidade, não configurando
renúncia ou novaçáo doconlrato ou de suas cáusu as quê podeÍáô ser etigidos a

Parágrafo terceiro - A rescisão do presente instÍumento náo ennguÍá os
d reitos e obÍlgações, decoÍentes da celebÍaçãô dêsle @ntÍalo e adqunidos
durante sua viqênca, que as panes tenham entre sie para côn lerceiros

HORÁRIOS DA PRESTACÂO OE SERVIÇOS

teÍçasJeÍas e às qu niasjeiras das 17h00 as 20h00, ê jogos oficiai
hoÉrios âêâtóriosde acoÍdocom âs labe as dos campeonalos

Clausula l5' Após examinar a disponblidade de horários dos ginásos
polesporlvos ê demáis ôcáis para tÍeinámerto da CoNÍRATANTE e lendo em
vlsia a lolalaulonomia do CONTRATADO, este eslabeleceu osseguinles horários
pa'a reézd!ào do seJ rao.l-o r\ +g1.Ôàq-lêr?c oáç 19100 as ?\h00 ds



Parágrãíô Único O CONTRATADO inÍorma quê ôs horários ndicados por êle
no capul da Clàusula 15e aô mâ sãô compâtive s com os hôÍáriôs de presiâçáo de
setoiços desle pa.a outÍos tornadores dê seruiços diveEos da CONTRATANTE
dê fôrma qle náo compromete a não erclusvidade esiabelecida na Clálsu a 54.

DAS CONDIçÔES GERAIS

Cláusula 16" -As panes decaram náo haver ênlrê s vincu o emprêgálióiô lendo
ô CONTRAÍAOO pena áútônoma na preslaçáô dos seryiços, desde qúe
pÍestados conlorme as cô.diçõês ora pacluadas ê dêmâs exigências legâs
qLã.lô à responsabridade O CONTRATÀDO respondê erclusvamenie por
evenlua imprudênca, neg igência hpericiá ôu doLo na execuçáô de seruiços que
venham a câúsáÍ qLaquer dano ao CONTRATANTE ou a lerceiros, dêvendo
responder regrêssivámêntê caso o CONTRATANTE sela responsablizado
iud camênle por tas Íalos desde qúe hajâ a denlnciação dã lide sâlvo no caso
dê côndutâ do própro CONTRATANTE conlráío à orientaçãô dadá pelo

CONTRATÀDO

clausula 17à - Salvo êrpÍessâ comunicaçáo anlêcêdente do CONÍRAÍANTE
não pode a CONTRATAoA lrânsíeÍr ou subcontralar os sêtuiços prev sios nêstê
n.rr'rm.,ênrô sôh ô riscô dê ÕcoÍêrà rêscisão imed aia

clausula 18'- Ouaquer sêdiçô adiciona desde que ácordado erke as parles,
será objeiodelemo aditivo aô instumerto orlgina

Cláusúlâ í9' Fca eeto o foro do lpiranga para nêle serem d rimidas quaisquêr
dúvidas oÍundas dô presênle conlraio renunciando as pâÍles a quaqueÍ outÍo
por mais privilegiado que sêjâ ârcando a pane venclda, em caso dê interyençáo
com o paqamento das custas e honoráros de âdvogado da parle vencêdôÍá

E poÍ êsla.em justôs e ávênçados frmam
de gual leor e foma iá presençâ dâs
dândo iudo porbom, ÍÍme e va ôsô

São Pâ! ô.01 dê Jãneno dê 2019

o presenle nslrúmênto em 3 (lrês)vias
leslemunhas q!ê lámbém o âssnam
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