
, CoNTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVrçOS

TNSTRUMENTo pARTtcULAR DE coNcESSAo Do cAMpo eARA uso E EXpLoRAÇÃo pnnn AULAS DE
FUTSAL

Pelo presente instrumento as partes de um lado o CLUBE ATLÉTICO YPIRANGA, entidade de fins
esportivos, com sede na Rua do Manifesto, 475 - Ipiranga - São Paulo - Capital, inscrito no CNP| sob N9

67.902.862/0007-02 neste ato representado por seu Presidente Sr. Antonio Elias Abud, doravante
denominado CEDENTE e de outro lado, doravante denominado CEDENTE e de outro lado, o Sr.

Antonio Maya Lucuix, com endereço à Rua Silveira Campos, B0 - Cambuci - cep 01541-030 - São Paulo - Capital,

RG número W-247.7g8-9, CPF número 608.028.808-78 , denominado CESSI0NÁRIO, ficam justo e

avançado o seguinte:

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de
Serviços de Professor de Futsal, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no
presente.

DO OBIETO DO CONTRATO

CIáusuIa 1e. O presente contrato tem como objeto a cessão de espaço físico para a cessionário
desenvolver suas atividade e aulas de Professor de Futsal, modalidade Futsal, a serem ministradas em
solo da CEDENTE pelo CESSIONÁRIO, à Rua do Manifesto, 475, e que faz parte integrante do
patrimônio, subordinando-se a presente cessão às condições pactuadas nas cláusulas seguintes.

Cláusula 2a. Os serviços, acertados neste instrumento, consistirão em: ministrar aulas de futsal, para
crianças de 06 a 13 anos. Alunos não associados do CEDENTE deverão ser instruídos e avisados que
deverão manter na sede da contratada obrigações e responsabilidades tais quais os que dela
associados.

Clausula 3a. A cessão a que alude este contrato ocorrerá no período de TERÇA-FEIRA E QUINTA-
FEIRA das 08h45 às 11h15 e das 16h00 às 18h00 e de QUARTA-FEIRA e SEXTA-FEIRA das 08h45 às

11h15.

Parágrafo Único: Fica expressamente estabelecido que a utilização dos Ginásios aos sábados,
domingos e feriados, ou em dias onde sejam praticados campeonatos internos e jogos federados é

reservada aos interesses do CONTRATANTE.

DAS OBRIGAçOES DA CEDENTE

Cláusula 44. O CEDENTE deverá fornecer ao CESSIONÁRIO todas informações necessárias à

consecução dos serviços, devendo especificar os detalhes necessários eventualmente necessários ou
por força de eventualidades/novidades que se verifiquem na implantação ou no desenvolvimento
desse.

Cláusula 5e. O CEDENTE se obriga a apresentar ao CESSIONÁRIO, quando solicitado, todos os
documentos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente contrato de Professor de Futsal.

Cláusula 64. O CEDENTE deverá reembolsar ao CESSIONÁRIO, pelos pagamentos
alunos, em conformidade com a Cláusula Ba do presente instrumento.

recebidos dos

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Cláusula 74. O CESSIONÁRIO se obriga a realizar todos os atos relacionados aos serviços
contratados e outros inerentes ao objeto deste contrato conforme descritos nas
do presente instrumento.
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Parágrafo primeiro. 0 CESSIONÁruO se obriga a utilizar técnicas condizentes com os serviços a
serem prestados, efetuando todos os esforços para a sua consecução.

Parágrafo segundo. O CESSIONÁRIO empregará todo o seu corpo técnico para a realização de
pesquisa e desenvolvimento na área assessorada.

O CESSIONÁRIO recebe no ato da assinatura do presente contrato o espaço em perfeitas condições de
uso, obrigando-se a conservá-lo e mantê-lo em perfeitas condições, devolvendo-o ao CONTRATANTE
quando findo a presente cessão, nas mesmas condições em que ora o recebeu.

DO PAGAMENTO

Cláusula Be. Pela prestação dos serviços, 0 CEDENTE pagarâ ao CESSIONÁRIO a quantia
correspondente a 45o/o (quarenta e cinco por cento) da receita bruta, a título de cessão do espaço e 05
% (cinco por cento) a título de taxa administrativa para cobrança das mensalidades, com vencimento
previsto para o todo 6a [sexto) dia útil do mês subsequente aquele do serviço efetivamente prestado.

§1e.. Os preços fixados para as aulas só poderão ser reajustados de comum acordo com a Diretoria do
CEDENTE.

§ 24. - Na hipótese de contrataçã,o de patrocínio, por qualquer das partes, para o vestuário utilizado
pelos alunos durante a atividade, a partilha do resultado será a mesma do caput deste artigo.

DOS TRIBUTOS

Cláusula 9a. Todos os tributos [impostos, taxas e contribuições) de natureza federal, estadual e

municipal, incidentes ou que venham a recair sobre o preço do presente contrato, serão de
responsabilidade única e exclusiva de cada parte na medida das disposições legais.

DO PRAZO

Cláusula 10e. O presente contrato é firmado até o dia 3L/L2/20I7, iniciando-se à partir da data de
0L/0L/2017, prazo esse improrrogável. Eventual prorrogação ou renovação deverá ser obieto de
nova contratação ou aditamento expresso.

DA RESCISÃO

Cláusula 11e. A presente cessão também poderá ser rescindida por qualquer das partes, a qualquer
tempo, mediante prévia comunicação, à outra, escrita com trinta dias de antecedência da data que se
pretende encerar o referido contrato, sem que implique para a parte, quaisquer pedidos de perdas e
danos pela rescisão do presente contrato.

Parágrafo primeiro - 0 contrato também poderá ser rescindido em caso de violação de quaisquer
das cláusulas deste contrato, pela parte prejudicada, mediante denúncia imediata, sem prejuízo de
eventual indenização cabível.

Parágrafo segundo - Qualquer tolerância das partes quanto ao descumprimento das cláusulas do
presente contrato constituirá mera liberalidade, não configurando renúncia ou novação do contrato
ou de suas cláusulas que poderão ser exigidos a qualquer tempo.

Parágrafo terceiro - A rescisão do presente instrumento não extinguirá os direitos e obrigações,
decorrentes da celebração deste contrato e adquiridos durante sua vigência, que as partes tenham
entre si e para com terceiros.
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Cláusula LZz. As partes declaram não haver entre si vínculo empregatício, tendo o CESSIONÁruO
plena autonomia na prestação dos serviços, desde que prestados conforme as condições ora
pactuadas e demais exigências legais quanto à responsabilidade.

Parágrafo primeiro - Que o CESSIONÁRIO assume total responsabilidade seja ela civil, criminal ou
trabalhista, por eventuais empregados que possuam e que por qualquer motivo em razáo do presente
contrato venham a prestar seu trabalho no CEDENTE

Parágrafo segundo - Caso ocorra a hipótese do parágrafo acima, o CESSIONÁnIO deverá apresentar,
as cópias quitadas das guias de recolhimento do INSS, FGTS, PIS e Contribuição Sindical, bem como
todos os documentos referentes ao Programa de Controle Médico Ocupacional (PCMSO), relativo ao
período de trabalho de seus empregados no estabelecimento do CEDENTE.

Cláusula 13a. Que o CESSIONÁnIO responde exclusivamente por eventual imprudência, negligência,
imperícia ou dolo na execução de serviços que venham a causar qualquer dano ao CEDENTE ou a
terceiros, devendo responder regressivamente caso o CEDENTE seja responsabilizada judicialmente
por tais fatos, desde que haja a denunciação da lide, salvo no caso de conduta do próprio CEDENTE
contrária à orientação dada pelo CESSIONÁRIO.

Cláusula 14a. Salvo expressa autorização do CEDENTE, não pode o CESSIONÁnIO transferir ou
subcontratar os serviços previstos neste instrumento, sob o risco de incorrer quebra contratual e

rescisão imediata da avença.

Cláusula 15a. Que o presente instrumento de contrato, constitui o único documento regulador das

relações entre as partes, ficando expressamente revogados todos e quaisquer outros entendimentos
existentes até a data, ainda que verbais, só podendo ser modificados ou alterados em quaisquer de
suas cláusulas e condições por escrito e contendo a assinatura das partes contratantes;

Cláusula 16a. Se qualquer condição deste contrato for considerada nula ou sem efeito, no todo ou em
parte, as demais condições deverão permanecer válidas e deverão ser interpretadas de forma a

preservar a validade do restante do contrato e os propósitos que as partes atribuíram ao mesmo;

Cláusula 17a. Qualguer serviço adicional, desde que acordado entre as partes, será objeto de termo
aditivo ao instrumento original.

Cláusula 1Ba. Fica eleito o foro do Ipiranga para nele serem dirimidos quaisquer dúvidas oriundas do
presente contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja, arcando a

parte vencida, em caso de intervenção, com o pagamento das custas e honorários de advogado da
parte vencedora.

E por estarem justos e
forma, na presença das

avençados, firmam o presente instrumento em 3 [três) vias de igual teor e

temunhas que também o assinam, dando tudo por bom, firme e valioso.

São Paulo, 01 de I

CEDENTE
.TLETICO YPIRANGA

CESSIONÁRIO]

TESTEMUNHAS:

ANTONIO MAYA


