
CONTRATO DE PRESTAçÃO OE SERVIÇOS

TÉcNIco DE voLEIBoL CÀÍEGORIÂ5 MENORES

Peo preselle rlLmelro à\ pànê< dê ur lddo o CLUBE aTLÉTlco
YPIRANGA, eniidade de fns esporlvos côm sedê na Rua do t\,lanÍeslo, 475 -
lpnangá - São Paulo/SP, inscÍllo no CNPJ sob n" 61 902 662/0001 02 nesie ato
Íepresenlado pôr seu Presidenre, sr. Lncoln cimaíi Íhomé, doÍavante
denominado CONÍRATANTE e de ôúhô ado, a empresa SERGIo MARQUES
DÂ CRUZ {ÍúICROEÍTTPREENDEDOR INDIVIOUAL), nscriia no CNPJ sôb no

29817695/0001-80 neste ato represenlada peo Sr Sergio lúarques da CÍuz,
portadôr da Cédua de dêntidade RG nô 331639S3-2 SSP/SP. inscrito no
CPF/IúF sob n' 352 206 648-08. resdenle e domlclado à Ruâ Peaueno
Românce, 95 - apto 12 - b o.ô a - cônjunlo Hâblaciona Stio Concêiçãô - cep
08473 130 são Paulo Capital, ora denôminado CoNTRATADo, eslabêlêóem o

As partes acmâ dêntificâdás lêm. enire si, jusio e âcêÍtado o presenle
CONTRATAO DÉ PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE TÉCN CO DE VOLE]BOL
CATEGORIAS iúENORES que se rêgeÍá peas cláusuas e pelas condiçóes

OO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1", O presenle conlrato tem como ôbjêtô â prestaçáo de seryços dê
Técnico dê Volêibol CaGgorias Íúenorês â ser êíeluádo aô CONTRATANTE

cláusula 2', Os seruiços acerlados neste instÍumenlo consElráo no exercÍcio
da ârvidade de Técnico de voleibol Categorias Mênorês para desenvolvimenio
dê trê nôs e acômpânhamenlo em jogos de voleibo do Clubê Al ético Yp ranqa.

Cláusula 3r, O CONTRATADo prêslâÍá os setoços conlrãtadôs óôm plena
autonoma, náo havendoquaqueÍsubord naçáôem re açâo ao CONÍRAÍANIE

cláusula 5i, O CONÍRATADO, em Íazão de sua aútoroma piena, pode pÍestaÍ
servÇos para quais e quanlos iomadoÍes desejar, sem qrâquer necessdade de
soiclâÍ quálqúêr áútoÍzação ou manifestação do CONÍRATANTE nesse

Cláusula 6"- Em se iraiando de relação comerciá|,
ocoÍêndô evênluâlfálhâ, defeio ou mperÍeição nôs
cáusulas postêÍorês, à luzdô cód 9o c vil.

píóprio CONTRATADO, na quaidade dê prêstador de seNiços,
côncrêtizaÍá â formâ de rea izaÇão dos setoÇôs pactlados no

DAS OBRTGAÇóES OO CONTRATANTE



Cláusulâ 7". O CONTRATÀNTE deverá fôÍnecer áo CONTRATAOO todas as
inÍormaçóes necessáÍlas à Íealzaçãô dôs sêÍvços devendo especiÍicar os
deiahes necessários â perle ta consecuçáo dos mesmôs

Cláusutâ 8"- O CONTRÀTANTE se obrga a apresentaÍ ao CONTRATAOO
quando soicilado todôs ôs dôóumenlos necessários ao bom e Íiel cumprimentô
do pÉsente coniralo de Técnico deVoleibol Câtêgoriás Íúenores

Cláusúlâ 9'. O CONTRATANTE deverá eÍetuar o devidô pâgamento ao
CONÍRATADO, em ôônÍômldádêcôm a Cláusu a 11ã do presentê nstÍomenlo

DAS OBRIGAçOES DO CONTRAIADO

Cláuslla 10". O CONIRATAOO se obr ga a realizar lodos os alôs relâciôrâdos
aos seruiços dê Técnico dê Vôlêibôl Catêgôriâs Menorcs, e outÍos inêrêntês â
p.esiaÇão de seryÇos oblelo deste, descrilos na Cláúsula 1'e 2â do presenlê

Parágrafo primeiro. O CONTRATADO se obÍigâ a utilizár iécn cas condizentes
com os sefriços de Técnico de Voleibol Cãtegoriâs Mênores a serem
presladôs efel!ândo todos os esforços parâ a sua consecução.

Parágrafo sêgundo. o coNTRATADo empregaÉ lodo o seu corpô lécnico pára
a Íealizçãô dê pesqúisa êdeservolvmento na área assessoÍada

DO PAGAMENTO

Cláusula 1'1". Pelá preslâção dos seruiços o CONÍRATANTE pagará ao
CONTRATADO a qúántiá mensa dê R$ 1600,00 (Um mile Selscenios Reas)
com vencÍnenlo previslo paÉ o todo 60 (serrô) diâ Úti do mês subsequenle
aquee do seN ao eÍetivamente pÍeslado

DO§ TRIBUTOS

Cláusulã 12r. Todos os lributos (mpostôs láEs e conlribuiçóes) de naiureza
ÍedeÍa esladuale mun cipa ncidentes ou qle vênham â ÍecaÍ sobre o preço do
presenie conlraio serão de responsabiidade únlca e excusvá dê cada páne na
medida das disposiçóes egais

Parágrafo primeno. Que o presenle instrumento de contalo, consltui ô Úncô
documenlo reguador dâs ÍeaçÕes enlre as paies, Ícando expressamente
revôgádôs lodôs e quâisquer ôutrôs entend mênlos existentes aié a dala, anda
que verbais só podendo ser modiÍcadôs ôú alleÍâdôs em quâisquer de suas
cáusu as e cond çóes por escíto e conlendo a assinâluÍa das partes

Perágrefo sêgundo. Que as re açôes decorentes deslê
qJalqLê' ipô de vr4cr o so.iêláÍio rábalhÉra oJ 'eldçáo
paÍtes contÍalãnles, sêus êmprêqádôs ou preposiosi



Parágrafo têrceiro. Se quaquercondição deste conlralo ÍoÍ considêrada noa ôL
sem eÍeilo, nô tôdo ô! em pânê as demas condiçóes deveráo peÍmanecer
váidas e deveÍáó sêr inlêÍprelâdâs dê ÍôÍmá á prêsefrâÍ a validade do resiante
do conlrato e os propósitos quê as partês atÍb!lrám áô mesmo

ParágraÍo quârto. Nêôhuma môdifôáção ô! ateÍação a esle contralo será
consld-êradâ válda a menos qle acordada poresÚto ê.tÍe as pâriesi

DO PRAZO

Cláusulâ 13'. O preseite cônlrato e frmádo por p.azo deleÍminâdo, 6m inico
êm Ô1/01/2019 e léminô êm 3l/1212019

DA RESCISÀO

Cláusúle 14". O pÍesênle cônkálo restáÍá rescindido mpreterivemenle em sêo
vencmenlo. ou ainda, por qualquer das partes â qualqler lempo medanle
préva comunicação à outÍa, escÍla com Úntâ diás de ânlecedênc a da daia que
se prctende encerar o referdo contrato, sem que Ínpiqle parâ a pane quasquer
oed dôs dê perdás ê danôs pela Íescisáo do presente conlrátô lnerisle hipótese
de pÍôúogâçáô áútômática

Pârágrafo p.imeiro O conlÍaio iambém poderá ser rêscindidô êm câso de
voação de q!âisquer das càusuas desle coniralo. pea pade prêjud cada
mediánle denúncia imedialâ, sem prejuízo deeventual ndenlzaçáo cabiveL

Parág6fo segundo - Ouaquerlolerânca das pártes quántô áo descumprimenlo
das c áusulas do pÍesenie conlraio consltuÍá mera libera idadê náo conligúrando
renúnca ou novaçáo do contÍâlo ou de s!ás cláusulasque poderão serexgidos a

ParágEfo terceiro A rescisáo do presenle instrumento não extinguiÉ os
dÍetos e obrigaçôes deco(enles da ceebraçào desie contralo e adquÍdos
dLrarte sua v gência que ás panes tenham entre si e para com ier@úos

Clausolá 15'- Após eráminâr â disponibiidade de horários dos ginásios
pôliesponivôs e demais lôcas páÍâ hêinamênro dá CoNÍRATANTE, e tendo em
visla a totalautonoh a do CONTRATAOO, esle eslabêlêcêu os seguintês horários
para Íealzaçáo do seu lrabalho às quai€sjeÍas e às seíasJeÍas das 14h00 às
18h00 e jogos ofioais em diás e horáros áleatóros de acodo com as iabelas

HoRÁRpS DA PRESTAçÀO DE SÊRVIÇOS

ParáqÉío Único O CONTRAÍADO infoÍma que os horáÍos indicãdos pôÍ
nô câput da Clálsula 154 acima sáô compaiive s com os horár os de prestaÉ
seruiços destê pârá óLtÍôs tômádôres de sêrvÇos dilersos da coNTRA
de Ío md qLe !o (o-p orete r rdo ey.lus ridàdê êqrêbêlêcidé .a CláL

E,



DAS CONDIçÔES GERAIS

Clâusul.l6r -As pàdes decaram não hâverertê sivincLlô êmpregaticio, tendo
o CONTRATAOO plena aulonomia na prestaçâo dos sêtoiçôs, desdê que
presiados conlorme as condçóes ora pacluadas e demas exgêncas êgáis
quanlo à Íesponsabldâde O CONTRATADO responde exc usivamenle por
êvenluâl frprLdênólâ nêgligêncã, impêÍica ou do!ô na êxecuçáo de seruiços que
venham a causar qualquer dano ao CONTRÂTANTE ô! á teícê ros devendo
respondêr regÍessvamente caso o CONTRATANIE seja Éspôisábiizado
judiciálmenle poÍ táis fatôs, desde que hata â denunciaçáo da ide, salvo no câsô
dê ôondLtâ dô própriô CONTRÀTÂNTE conlrário à oreniação dada pelo
CONÍRÂTADO

Clausula 17' Sálvo expressâ comunicação anlecedenie do CONTRATANIE,
náô pôdê á CONTRATÀDA tÍánsÍêrn o! súbcontÍâlar os seruiços prevsios nesie
rn5rr mênlo sôb o rLLô dê ôcoJrêr à rês-rsiÕ rmed rú

Clausula 18' Quaquer seruiço ad cionai desde que acordado enÚe as páÍtês,
será objêtôdêlêÍmo âditivô ao instÍumento origina

Cláusula t9á. Fica e elo o Íoro do lp.anga paÍã nele seÍem diÍ midas qLaisquer
dúvidás orundas do preserie coniraio, renuncando as panes a qualquêr outrô
por mais priviegadô qle sejâ, arcando á pâne vencida em caso de nleryençáo,
con o pâgamêntodâs cuslasê hônôÉÍlôs de advôgâdo da parie vercedoE

E por esiarem I usios e averçâdos ÍiÍmam o presenie insirumento em 3 (Íês) vias
de igua leor e forma , na presença das testemúnhas que iambém o assinam,
dandô ludo pôr bom, írmê ê valioso

THOlr,iE
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