
CONTRÀTO DE PRESTAçÃO DE SERVIÇOS

TÉcNIcA DE voLEIBoL cATEGoRIÂs MENoREs

Peo p'esere rl,rraenlo a) pales de Lr lddô ô CLUBE ATLETICO
YPIRANGA, enldade de lns esporiivos, com sede na Rua do lúan festo 475 -
lpÍanga - São Pau o Cap tal, nscÍ1o no CNPJ sob n" 61 902.862/0001 02, neste
ato reprêsenlado por sêu Presdê.lê Sr Lincôn cimálti Thomé, doravanie
denominado CoNTRÁÍANTE, e de ouiÍo ado a empÍesa NlcoLE KURTZ
(IIIIICROEMPREENDEDORA INDIVIDUAL) inscÍila no CNPJ sôb no

24 215 434!OAA1-77 nesle álo repÍesenlâda pea Sra. Ncole Kuriz Aonso
pôrtádôrâ dá CédLla dê ldê.tidade RG n" 5.075.117571 SSP/RS. inscrila no
CPF/IúF sob n'004 692 980-06 rêsdênte e dômc iáda à Rua Gama Lobo.470
aplo.01 - Vla Dom Pedro I CEP: 04269 000 - Sáo Pâuô - Capta ôrá
denominada CONTRATADA, estabelecem o segu nie

As pâdês áôma dê.1íicêdás
CONTRATAO DE PRESÍAÇÃO
CAÍEGORIAS MENORES, que

lêm ênrrê si jústô e àcêíàdo o presenie
DE SERVIÇOS DE TECNICA DE VOLE BOL
se reqeÍá peas cáu§uas ê pêâs óôndiÇões

Cláu3ula 1â. O presenie contralo iem como objelo a pÍesiaçáo de serulços de
Técnica de Voleibol Caleqorias Íúenores a seí êfetuado ao CONTRATANTE

Cláusula 2à. Os seNiços, acerlâdos nesle nslrlmenlo, conssiÍáo no exercício
da alivdade de Técnica de VolêibolCâtêqoriâs Íúênorss paíâ desênvôllimento
de ire nos e âcompárhâmen1ô em lôgôs dê vo e bôldô C úbe Al êti6 Ypnângâ

Cláusula 3'. A CONTRATÂOA preslará os seruiços conlÍatados com pena
altonomia, náo havendo qualquersuboÍd naçáo em relação ao CONTRATANTE

Cláusula 4'. A própriá CONTRATADA nâ quálidáde dê pÍeslâdora de setoços
estabelecêrá e cón.tetizatá a íorma de rea zação dos seruiços pãcluados no

Cláusula 5i. A CONIRATADA em razáo de suâ autonomiá plena. pode prestar
seruiços para quais e quanlos 1ômadoÍes dêsêjâr, sem qúálquêr nêcêssidade de
soiciiar q!âqueÍ áúlorização ou maniíestação do CONTRATANTE nesse

cláusulá 6". Em se rratandô de ÍelâÇão comeÍcâl
ocorendo eventla fahá, dêfeilô ôu impêrfeiçãô nôs
cláLsulâs pôslêriôres à Lz do Côdigo Civi

sem vincuo empreqálico
serv ços t<áo àplcàdas as

DO OBJETO DO CONTRATO

DAS OBRIGAçÓES DO CONTRATANTE



Cláusula 7á. O CONTRATANTE deverá íornêôer á CoNTRATADA todas as
nformaçóes ne@ssáras à reâlizaçáo dos seNiços devendo êspêóficâÍ os

dêtahês necessários à peíeita consecução dos mesmos

Cláusula 8'. O CONTRATANTE sê ôbriga a aprêsenta. à CONTRATADA,
quando soicilado iodos os documentos necessáÍos âo bôm e fel cumprmenlo
dô presenle contrâlo de Técnica deVoleibol CãGsoriâs Mênorês

cláusula 9á. O CONTRATANTE deverá eíeluaÍ o devido pagamenlo a
CONTRATADA em conÍormidade com a Cláusula 1 I " dô pÍesenle lrstrumeôio.

DAS OBRIGÀçõES DA CONTRAÍADA

Cláusula l0:. A CONTRAIADA se obriga a rea izar lodos os alos .elaclonados
aos seruiços de Té6ni6a de Volêibol Categorias Mênorês, e ôutÍos inereôles a
prêstaçáô de sefrços obieto deste descrilos na cláusula 1a e 2'do prêsente

Pârágráfo primêiro- A CONTRATADA se obÍlga a ulilzaÍ téônicas condlzenles
com os setoços dê Técnice dê volêibol carêgorias Meíores a sêrêm
p eslado> eÍelrdndo .odo, o> esÍo',os pârá à (rê ô1sêcJçào

PaÉsEfo sêsundo. A CONÍRATADA emp€gará tôdo ô seu corpo lécnico para
a realizaÇáode pesquisa e desenvolvimento na árêa assêssôrádâ

DO PAGÂIVIENTO

Cláu3ula 11r, Pela pÍestação dos sêryços o CONTRATÁNTE págará à
CONTRATADA a quaniia mensal de R$ 1 600.00 (Um m I e Seiscenlos Rêais),
com vercimento pÍevisro parâ o todo 60 (se{o) da úril do mês subsequente
aque ê do setu ço efel vamentê prestádo.

DOS TRIBUTOS

Cláusula l2'. Todos os lributos (impostos, iaxas e contÍbuiçóes) de naluÊza
fêderál esláduâ e mún c pál incldênles ou qle venhâm á êcaÍ sobre o preço do
presêntê contÍato, serào dê rêsponsabildáde Úncá e êxclusiva de cada parle na
medida das d sposÇóes eqais

PâÉgrãfo primêno. OLre o presenle nslrLmento de ôonlratô constilu ô único
documenlo regulador das relaçóes entre as parles, Íicando exprêssamênlê
revogados lodos e quasquer outÍos entendimenlos exstenles até a data, ainda
que veÍbais só pôdendo sêr mod ficados ou aterados em quasquer de suas
clálsuas e coid çóes por escrilo ê cô.lêndô â assratuÉ das paries

Parágrafo segundo. Que as Íelaçóes decóÍênles
quaquer llpo de vínculo socieláro, trabahsta ou re
oaÍles côntrálánles seus empreqados ou preposlosi



Pârágráfo têrcêirô. Sê quâquer condiçãô desle cônlrâtô fôr cônsderâda nulá ou
sem eÍeito. no iodo ou em pa,te as demas condiçóes deveráo pêmáie@r
válidas e deveráo ser inlerpreladas de IoÍma a preseruar a va idade do reslanle
do contratoeos prôpósitos que as pârtes aÍbuirâm âo mesmo:

Parágrafo quaÉo. Nenhuma modifcâção ou aieraçáo a este conlrato sêrá
considêradã váLdã â menôs qLê ãcôrdadá por êscÍtôentre as panesl

DO PRAZO

Cláusula'13!, O presenle conlElo é Írmado por prazo dêleminado côm início
en A1o1DO19 etétmin em3111212019

oa REsctsÂo

Cláusula 143. O presente @ntralo reslará rescindido mprêtêÍivemenle êm seu
vencimenio ou ainda poÍ qualquer das pades a qualquer lêmpo medanle
préviâ cômonicáçãô, à ô!1Ía, escrila com tÍlnta dias de ânlecedênca da dala que
sê pÍetendê encêraro reíerido contalo, sêm quê mpique pára a parte quasquer
pedidos de perdas e danos peLa rescisáo do prêsênle cônlráto. lnexisle hipótese
de proÍogaçáo aulomática

PârágráÍô primêiro - O cônlrâtô lámbém pôdêÍá ser rescndido em caso de
violaçáo de quasquer das cláusulas desle contÍâto, pela paÍle prêjud cada
med ante denúncia lmedlaia sem pÍetuizo de evenlualindenizaçáo câbive

Parágrafo sêgundo - Quálquer loerância dás pânes qlanto ao descumprimenio
das cLáusuas do presenle contalo constiluirá mêra lberalidade, nãô cônfigLrando
Íenúncia ou novaçáo doconlraio o! de suas c áusu as que poderáo ser exigidos a

Pârágrâfo têrcênô - A rescsáo do pÍesente instírnento não exlnguirá ôs
dnetôs ê ôbrigaçóês, dêcorrcntês da cêlebÍação desle contÍálô ê âdquiridos
durante sua viqênca, que as panes ienham eniÍe s e paÍa com lerceiros.

HORÁRIOS OÂ PRESTAÇÃO OE SERVIÇOS

Clausula 15' Após examrâÍ â dsponblidade de horários dos ginásos
poiesponivos e demas locâis pará rrenâmentô do CoNÍRATANTE e lendo em
vislâ á lolalaulonom a da CONÍRATADA, está êslâbêlêce! ôs segú ntês horáÍos
para realzaçào do seu trabalho às quarlasjeras e às sextasjeEs das 14h00
às 18h00, e d!ranie os jogos oiiciais em d as e hoÍários aleaióros de acordo com
âs tabe as dos campeôrâlos

Parágrafo Único A CONTRATADA nÍorma que os horários indicadôs pôr elâ
no câpui da Cláusula 15i acima sáo compaiíveis com os horários de preslaçãô dê
sêtoiçôs desta para ouÍos lomádorês de setoços dl
dê fôÍhá que nãô.ompÍômele ã náô ercúsvdàde e

ôs dê CONTRATANTÉ



DAS CONOrçOES GERATS

Clausula 16'-As paÍtes declârám náô hã!êrentÍe sivinculo empregatício, tendo
a CONTRATADA plena aulonoma na presláção dôs sefrços desde que
preslados coniorme as condiçóes ora paciuadas e dêmais êxgências egais
quanlo à Íesponsab idade A CONTRATADA Íesponde exôlúsvámerte por
eveniua impÍudêrcia, neglgênôâ impeÍica ou dolo na execução de sêtoiçôs que
venham a causar qualquer dano ao CONTRÀTÀNTE ou â lerce ros devendo
rêspônder rêgressivamenle caso o CONTRATANTE seiá Íesponsabilzado
jud câÍnenle pôr tâs íálos desde que haja a denunciaçáo dá idê, sálvô no caso
de condula do própro CONTRATANTE contrário à oÍlentaçáó dâda pea
CONTRATADA.

clâusulá 17" sâLvo êxpÍessâ comunicaçáo anlecedentê do CoNTRATANTE,
náo pode a CONTRATADA lrânsíêrr ou slbcortrâlar os seryiços prêvstos nêstê
nsrrumêntô sôb Õ riscodê o.oÍêrà rêscisáô imed âtâ

Cláusulâ'18" Qua quer setoço ad conal desde que âóôrdado entÍe as pânes,
seÍá objê1ô dêtermô ad tivo áo instÍumento oriqina

Cláusula 19" Fica eleilo o Íoro do lpÍanga pa.a nêlê seÍem d Ímidas quaisqueÍ
dúvldas oriundâs do preserte coniralo. renuncando as panes a qualqúer oltÍo
por mâ s privlêg adô qúe sejá, árcândô â pane vencida em caso de inleruençáo,
com ô págâmêntô dás ólslásê hônôÍáriôs de advoqâdo da pânevencedora.

E por estârem tuslos e avençados, iÍmam
de igual teor e forma , na prcsença das
daido tudo porboô, Íimê êvalioso

o presenie insiÍumenloêm 3 (tÍês) vias
testem0nhas que também o assinam

TESÍEÀ,lUNHAS

01

a2

São Pa! o 01 de Janeúo de 2019

CLUBE ATLÊTICO
LINCOLN CIIÚATTI
PRESIDENTE

NICOLE KURTZ ALONSO
MICROFMPRFFNDORA NDIVIDIIAI


