
ONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DESPORTIVA

CONIRATANTE: CLUBE ATLÉTrco YPrRÀNcÂ. êstaberecido na Rua do Maniiêstô. 475 -
lpnãngã cEP 04209 - 000 - Sáo Paulo/SP, inscÍito no CNPJ/[4F sob n'61.902.862/0001-02,
nestê ato Íêpresênlâdo porseu Presidente Sr. Lincon CimatU Thomé.

CoNTRATADo: FR EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ilE estabelecido na Av BÍigadeiro Luls
Antônio, 2589 - Jd Pâulislâ - Sáo Paulo SP, inscrita no CNPJ/CPF - 01.602.479/000'l-7,
inscrição CCií:2.538.014í, ajBtam o prcsente contato de acordo com â3.êguintêê

Pêlo presenle insiÍumênto particular de CONTRATO DE PRESTAÇÃo DE sERVIÇos DE
ARBITRAGEM DESPORTIVA, as parles acima qualiÍcadas têm entrê sijuslâs e avençadas ô

DO OBJETO

CúUSULA PRIMEIRA - O pÍesenle contÉlo tem por objeio a pÍestaçáo pelo CONTRATÂDO
de SERVIçOS DE ÀRBITRAGEM oESPORTIVÀ, na modalidade Futêbol de campo, para os
Cempêonetos lntêrnos Cátêgorias Mâstêr 50+ e Bâlâ Mislurá, a sêEm rêalizados no peíodo
de Favêreiro à Junho dê 2019

PARÁGRÀFO PRIMEIRO os sNiços serão executados em ocâis daias e horários deÍnidos
pelo CONTRATANTE.

PARÁGRÀFO SEGUNDO -Após a elaboraçáo e a entresa da labela de iosos com locais datas
e hoÉÍios pelo CONTRÂTANTE, o CONTRATADO provdenciará e escalará umá equ pe de
arbtÉsem a seu ivre e exclusivo crilério, composla semprc poÍ 4 (quatÍo) proíssonais (uÍn
ârbltro p ncipal, dols âssislentês bândêinhâs e um mesário), fomados e diplomados em
aóitragem deiútêbolde campo, dê Íorma a asseguÉr a qua idãde dos seruiços prestados.

PARÁGRAFO TERCEIRo A comui cáçáo da tâbêla de tosos e/ou de qualquer alteraçáo
deverá ser feila pelá CONTRATANTE ao GONÍRÂÍADO para os e mails
arbilágem@Íêventos coÍn br e rosely@Írevenios.com br devendo o CONTRATADO sempe
âcusar o reebimentô dôs e-mairs.

DÂ VIGÊNCIA

CLÁUSULA SEGUNoA - A vigência do pÍesênle
da assináturá dêsle, com término após o Ínal do
2019, nos leÍmos da Cláusula PrimeÍa acima, e
CONTRÀTÁNIE.

DO PRECO E DO PÀGAMENTO

coniÍalo lerá rnico no pnmetr
úlimojogo a ser rcalizâdo n
da tâbelâ de loqos êlabora

CLÁUSULÂ TERCEIRA - o prêço dos serviços oÍa avençados, a
CONIRATANTÉ será de R$ 250,00 (drzêíto3 e cinquenta) rcais por
emissáoda nota lis@|, peo CONTRÀTÁDO.

PÀRÁGRAFO PRIMEIRO - Os togos evenlualmente não efeiivados por W.O de uma ou das
d!ás êquipês seÍão considerados como ealzados, ê seu va or será inlegralmêntê devido.

PARÁGRAFO SEGUNDo - os jogos e/ôú ,ôdadas podêráo seÍ can@lados ou adiados
CONTRATANTE. Tais canceamentôs ê/ôú ãdiãmêntôs dêvêrão sêr cômuni.ãdôs
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CONÍRATANTE até 24 horas ãntes do horário pÍevislo párá o inco do evento, de modo que,
nesta hioótêsê, náo será devida remuneÍaÇâo asuma ao CONTRATADO. A comuncaçáo do
cancelamento ê/o! adiamenlo deverá ser lela alravés do ênvio dê um e-mail pelo
CoNTRATANÍE. O smpes envio deste ê-máil, no pázo supra, será suÍicienle paÍa que seiá
sát síe ta á obrgaçáo de comunicação, não pôdendo o ooNTRÀTADO alegar desconhêcimênlÔ,
a ndâ que nãolenha aberio o! lido a mensasem eelrÔrlca (ê-mâi).

PARÁGRAFo TERCEIRo - Na h pórese de adiamenlo da partida sern aviso prevo, porqualquer
molivo, na ho.a estabelecida para rea izagáo da mesma, o vâlor êslábêêcido no €PUi da
Cláusu â TerceÍa deverá ser pago inlegralmente

PARÁGRAFO QUARTO - o vâlor previsto no câput destá cáusua será pâso mensalmênle ao
CONTRATÀDO, em coníormidade ôom o número de jogos eíetivámenle realizados no mês
ánlerior, comprovados med anle â aprêsentáçáo das súmuâs dos logos pelo CONTRÁTADO e
da plan lha dela hada com a quantidade de jogôs no período pelo CONTRATANTE.

PÂRÁGRAFO OUINTo - o pagamento sêÍá êÍêtivado peo CoNTRATANTE semprê no mês
sobsequente à prêstâçáo de seruiços, aié o 50 dia após o enviô da nota fs€l pelo
CoNTRATADO, edeacordocom osleÍmôs estabe ecidos no paÉgÍaÍo ânleÍior

PARÁGRAFo sExTo Ocoíendo alraso io pagamento supeior a 15 (quinzê) dias do prazo
pÉvsto no pârágraío anleÍor, será cobrada uma mulla dê 10% (dez porcerto), maisiuros de 1016

(um por cê. ô, pó-Érá oo rolrldo vdlor rràdrplelre

DAS RESPONSAÊILIOAOES DO CONTRÀTADO

CLÁUSULA aUARTA - ExecuiaÍ o seryiço objelo prêvsro na CúUSULA PRlrúElF{,\, conÍome
modo e têmpo cônvencionado. O CONTRATAOO tem ciência das normás geÉ s do campeonato,
das tabeas. dos jogos e de seus especiivos horáÍios, obrisândo'sê a cuínpri-los, sob pena de

PARÁGRAFO PRIIIIIEIRO. O CONTRATADO preslaÉ ao CONTRATÀNTE os sefoços atÍaves
do seu quadrô de árbilros sempre com uma equipe compostâ de 4 (quâtrc) prcÍissionals (um
áÍbiko prncipal, dois assistentes bandeirinhas e um mesáÍio).

PARÁGRÁFO SEGUNOO - Nâ ausência dê âgom dos proÍissiorais dâ equpe eneminhada
oelo CoNTRÀTADO serd desconudo o valor propoÍco1al oresooldenle a cáda prof§so1ai
uliizandô-se pôr báse de @lcLlo á rÍportá1cÉ esldbêecida no capL da CLAUSULA TFRCFIRA

PARÁGRÂFO TERCEIRO - A eqú pe de prcfssionais indicadâ pe o coNTRATADo deverá eslar
presê1le @r peo relos 30 (u nla) miluros à1les do hoÍáÍiô de inl.o dê cada Lm dos roSos
esabereddos na rabea mencDndoa no PARÁGRAFO SEGLNDO d. CúJSLLÁ PRlrrrF RA

PÁRÁGRÂFO OUÂRÍO - O
para a presiãçáo de sruiços
assoc ados do clube Atlético

DAS RESPÔNSÀBILIDADES

CONTRATADO deverá exig r, dos proÍissionais por ele rdi@dos
no CONÍRATANTE, uma pôsluÍa de cordialidade e respeto aos

Ypiranga, al elas ou náo, em reciprocidâdê ao pÍevistô no § 30 da

DO CONTRATÀNTE

SULA QUINTA - O
êcimêntôs nêessários

CLÁU CONTRATANTE deveÉ preslar ao CONTRATADO tôdos os
para á execuÇão dos seNÇos



PARÁGRAFo PRlllrElRo - Disponibilzar o loca dêfinido pâra os jogos @m antecedêncâ dê
pelo menos 30 (irlnia) mlnulos do horário da prmeiÉ parlda dô dia, com penas condiçóes para
rea izaçáo dosjogos, de acordo com as regras da modalidadea sêr praticadá

PARÁGRAFO SEGUNDO - Dspon blizar paÉ a equipe de proiissionais do CONÍRATADo um
vestiárlo solado e separado dos demais competidores em cordçÕes de seguÍança para a
guaÍda dos perlences dos referidos proÍssonais

PARÁGRAFO TERCEIRO - Garânü á seguránçâ e pÉseNaçáo da equipê dê pÍorssionais do
CONTRATÀDO, sendo responsàvel pelã intêgrdáde flsca desde o momento dá chêgâda até ã
saÍda do localdos ooos.

PARÁGRAFo ouÂRro - oàga'ponruálaelre o coNÍRATADo pêla execLçáo oo
í]ôNTRÂTô nôc r.rmns.l: ClAtlslllA TFRCFIRA

DÀS DISPOSICóES GERAIS

CLÁUSULA SEXTA - O!âqoeÍ roêrànciâ verifcada no cumprmênto dêstê @mpromisso será
considerada meÍa liberaldade, e nâo lmplicaÉ em novação, desdeque nãoallere ou pÍêjtd que o
bôm ãndzmêntô dô lêitô

CLÁUSULÀ SETIMA - As pánes elegem o foro da comarca da cdade
reso veÍ ou d Íim r qualquer dúv dâ decorente do pesenie CONTRATO com
qualquerouÍo, por mais pÍlvilêgiado que seja

E, pôr êstarêm justâs e acordadas ás padesÍnmam o presentê CONTRATo
iglral têor ê íôrmâ nâ pÍesençadas teslemunhas abaixo.

Sáô Pao o, 0l de FeveÍeÍo de 20'l9
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CONTRATADO
FR EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME

CONTRATANTE
cLUBE arLÉTtco YPtRÂ


