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CONTRATO DÊ PRESTACÃO DE SERVICO COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS

- PREÂMBUTO -

t.G.B. EIRAS - ElRELI, nome fantasia TOTAL GRASS GRAMA SINTÉT|CA, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 13.296.533/0001-04 e

lnscrição Estadual n.225.138.648.77O, com sede na Rua Adolpho Latanzi, n. 146,
Bairro Santa Luzia, CEP: 12.919-380, Bragançã Paulista/SP, com Administração na
Av. Europa, n. 600, Bairro lardim Europa, CÉPt 72.9f9-28O, Bragança Paulista/
SP, endereço eletrônico sac@totalgrass.com.br. neste ato representada por LUIS
GUSTAVO BAPTISTA EIRAS, portador da cédula de identidade RG n.32.268.238-
1-SSP/sP e inscrito no CPF/MF sob o n. 281,.672.028-44, doravante denominada
CONTRATADA.

CTUBE ATLÉflCO YPIRANGA, com sede na Rua do Manifesto, n' 475, bair.o
lpiranga, Município de São Paulo / Sp, CEp: 04209-000, inscrita no CNPJ:

67.902.862/0001-02, lnscrição Estadual: tsenta, E-mail;diretoria@cay.com.br e
comoras(ôcav.com.br , Telefone: 11-3386-3385 nesse ato representado pelo
Presidente e responsável legal I-INCOLN CIMATT| THOME, Brasileiro, casado,
residente e domiciliado na Rua Cipriano Barata, n.e 1999, apt. 31, Bairro lpiranga,
São Paulo - SP, portadora do CPF n.e 879.582.288-72 e RG. 6.042.621 SSp/Sp,
doravante denominado CONTRATANTE.

ENDEREçO DA OBRA: Rua do Manifesto, n" 475, bairro lpiranga, Município de
São Paulo / SP, CEP: 04209-000.

Por meio do presente instrumento, as partes acima qualificadas, têm, entre sj,

.iusto e contratado:
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- CTAUSUTADO -

1s CIáusula - DA FINALIDADE DO CONTRATO

O presente contrato de empreitada com fornecimento de materiais, consiste
na construção de 1 {um) campo de futebol society na medida de 45,55m x
82,20m, totalizando 3.7 M,2lm2.

2ê Cláusula - DOS MATERIAIS E SERVIÇOS

Os materiais abaixo descritos serão fornecidos e instalados pela CONTRATADA,
sendo observados os seguintes critérios:

2.1. - GRAMA SINTÉflCA NOVA - 3.744,2! m2 - lnstalação de grama sintética
nova com fornecimento dos materiais, com fios de PE 50 mm de altura,
lmportado, ModeloTG SPORTS PROFESSIONAT MONOFILAMENTO MA& 12.000
Detex, Base Tripla, Galga 5/8, com os recuos sendo 0,90cm verde e O,locm
branca, aplicação de composto de grânulos de borracha, demarcações das faixas
do campo em grama sintética branca, referente a l campo de 45,55m x 82,20m,
totalizando 3.744,2Lm1, no valor de RS 290.000,00 (duzentos ê noventa mil
reais).

2.2. - RETIRADA DO GRAMADO - 3.744,21 m2 - Retiradã do gramado sintético
existente, sendo 700m2 pertencentes ao CONTRATANTE e 3.0442lm, de posse
da CONTRATADA sem custo adicional.

2.3. - ACERTO DO CONTRA PISO - 3.744,21m2 - O ajuste do contra piso bem
como os materiais e maquinários serão de responsabilidade da CONTRATADA
sem custo adicionâ1,

3c Cláusula - DAS OBRTGAÇÕES

São obrigaçôes da CONTRATADA:

3.1. - Fornecer os rolos de grama sintética na cor verde e cor branca;
3.2. - Realizar a instalação do material no local indicado, salvo se houver algum
descumprimento previsto na Cláusula 4.1deste contrato;
3.3. - Fornecer mão-de-obra especializada para a execuçâo dos serviços
contratados;
3.4. - Fornecer cola, tape e composto especial de borracha;
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3,5. - Fornecer Frete dos materiais, deslocamento, alimentação e hospedagem
da equipe de instaladores durante o período de execução dos serviços;
3.6. - Realizar a retirada do gramado sintético existente, realizar o bota fora de
3.044,2!m2 que será de propriedade da CONTRATADA, deixando somente o
entulho em caçambas fornecidas pela CONTRATANTE;

3.7. - Realizar acerto do contra piso se necessário, incluindo os materiais e
mêquináriosj
3.8. - Fornecer areia fina SECA e lavada clara e drenante, para o término da
instalaçâo do gramado sintético.

São obrigações do CONTRATANTE:

3.9. - Providenciar o livre acesso da equipe, dos materiãis e produtos a serem
utilizados na instalêçâo do gramado e demais itens;
3.10, - Fornecer água e energia elétrica 77O/22Dvoltst
3.11. - Fornecer cãçamba para retirada dos entulhos;
3.12. - Entregar o contra piso pronto, com os devidos caimentos superficiais de
7%;

3.13. - Fornecer 3.044,21m'?do gramado usado para a CONTRATADA;
3.14. - Realizar o direcionamento das aguas provenientes do campo;
3,15. - Autorizar a instalação de uma placa de advertência, com a logo da Total
Grass, ao lado do portâo de acesso ao campo.

4s Cláusula - DO PAGAMENTO

4,1. - O fornecimento e ê instalação dos materiais, os quals encontrêm-se
descritos na 2e Cláusula, possuem valor total de RS 29O.OOO,OO (duzentos e
noventa mil reais), a serem pagos da seguinte forma:
(l) RS 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais) de entrada, através do
depósito bancário em nome de L.G.B. ETRAS - EIRELI, Banco Caixa Econômica
Federal, Agência 3305, CIC 5-2, CNPJ 13.296.533/0001-04 na assinatura do
contrato;
(ll) O saldo remanescente no valor de RS I45.OOO,OO (cento e quarenta e cinco
mil reais), divididos em 2 (duas) parcelas fixas no valor de RS 75.500,00 (setenta
e cinco mil quinhentos reais) cada, para 30 e 60 dias da entrada em boletos
bancários.

4.2. - Após o pagamento integral, a CONTRATADA dará a quitação do contrato ao
CONTRATANTE.
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4.3. - O valor constante nê cláusula 4.1 será o valor líquido que deverá ser
recebido pela CONTRATADA.

4.4. - Sendo o CONTRATANTE pessoa jurídica, a retenção do ISS será de sua
responsabilidâde, ficando a cargo do mesmo verificar os valores de seu município
e efetuar o pagamento.

4.5. - A Nota Fiscal será emitida em nome do Pagador, abrangendo o valor total
dos serviços com a remessa dos materiais, sendo dispensada a retenção do INSS

conforme art. 149, ll da lN n.977 de 73171/2009.

53 Cláusula - DOS PRAZOS

5.1. - A CONTRATADA se dispõe a iniciar a obra na semana do dia 04 de rulho de
2019, mediante o recebimento do contrato assinado e com firmas reconhecidas
e deposito da entrada, e, a concluir a prestação do serviço de montagem do ,
espaço com a colocação de grama sintética e demais itens objeto do presente
contrato, em até 28 dias úteis, a contar da data do início da obra mediante o
contra piso pronto sem necessidade de reparos por parte da CONTRATANTE.

Parágrafo Primeiro - A CONTRATANTE deverá comunicar a CONTRATADA da
liberação da obra por meio do e-mêil sãc@totalgrass.com.br, encaminhando
ãs fotografias do local, entre outros documentos que a CONTRATADA informar
serem pertinentes.

Parágrafo Sêgundo - Após a entrega e conferência de todo o material, o
CONTRATANTE será responsável por quaisquer danos ocorridos, tais como, furto,
vandalismo, caso fortuito ou força maior (ex. enchente, tempestade,
desmoronamento, furacão, raios etc...).

5.2. - Na contagem do prazo que se refere à cláusula 5.1, não serão contados para
fins de entrega de material e dia de trabalho na obra, os dias chuvosos, que o
local apresente acúmulo excessivo de água, quaisquer eventos de caso fortuito
ou força maior e ausência de água e energia elétrica, que possam comprometer

do produto.

5.3. - Em caso de atrasos por conta do CONTRATANTE, que excedam praz
superior a 90 (noventa) dias após a assinatura do contrato, para a liberaçâo do
local para o início da obra, haverá cobrança de correção monetária pela Tabela

o resultado do serviço prestado e, consequentemente, a qualidade na utilizaçã^
do produto. \ \
5.3. - Em caso de atrasos por conta do CONTRATANTE, que excedam Orrro\h
superior a 90 (noventa) dias após a assinatura do contrato, para a liberação do ,/ "

Prática para Cálculo de Atualização Monetária do Tribunal de Justiça do Est{do
de São Paulo (TJSP), formalizada por meio de Termo Aditivo. \r {
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5.4. - Na hipótese da CONTRATANTE impedir ou inviabilizêr o acesso e a

execução dos serviços pelos funcionários da CONTRATADA, fica pactuado uma
multa indenizatória diária de R§ 400,00 (quatrocentos reais).

5.5. - Se o inadimplemento for da CONTRATADA, poderá o CONTRATANTE exigir
a devolução de todo o sinal e valor pago até o momento da constatação do
inadimplemento, com atualização monetária pela Tabela Prática para Cálculo de
Atualização Monetária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) e
juros de 1% ao mês. Em caso de intervenção judicial, hâverá incidência de
honorários advocatícios.

Parágrafo único - Na hipótese de ocorrênciê dos termos da cláusula 5.5, haverá
multa de 5% do valor do sinãl dado pelo CONTRATANTE, a título de indenização,
caso seja apurado e comprovado a existência de perdas e danos causados pela
CONTRATADA, ficando vedado qualquer tipo de indenização suplementar.

6E Cláusula - DA ALIENAçÃO

6.1 - Todo o material fornecido a pedido do CONTRATANTE ficará sob a reserva
de domínio da CONTRATADA, nos termos do art. 521a 528 do Código Civil até a
quitação do contrato.

6.2 - Fica impedido o CONTRATANTE de ceder o bem a terceiro, sem o
conhecimento e autorização da CONTRATADA, nem constituir, direta ou
indiretamente, ônus, penhor, caução, alienação fiduciária, ou qualquer outro
gravame sobre mesmo, até que seja quitado o valor totêl deste contrato.

7e cláusula - DA tNAD|MptÊNCtA, RESCTSÃO DO CONTRATO E CONST|TUtçÃO
DE MORA.

7.1 - A inadimplência de qualquer parcela convencionada na cláusula 4.1
autorizará o vencimento antecipado de todas as vincendas, permitindo à
CONTRATADÀ independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial,
aviso ou notificação, a rescisão deste instrumento.

7.2 - Na hipótese de rescisão nos termos cláusula 7.1, após deduzidos os valores
gastos para retirada do material sob reserva de domínio (mão de obra e frete),
será considerada a depreciação na proporçâo de 45% para os primeiros 12 meses
de uso, acrescidos de 10% de depreciação para cada 12 meses subsequentes.
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7.3 - A CONTRATADA poderá rescindir este contrato, de pleno direito,
independentemente de qualquer notificação, interpelação judicial ou
extrajudicial, se o CONTRATANTE entrar em estado de insolvência ou se lhe for
decretada a falência por qualquer dívida que tenha contraído fora deste
instrumento.

7.4 - Em confirmada a rescisão deste contrato, o CONTRATANTE fica obrigado a

restituir o objeto deste contrato a CONTRATADÀ em bom estado de
conservação, salvo o desgaste natural pelo uso.

7.5 - A constituição da mora ocorre nos termos do art. 397 do Código Civil, ou
seja, por se tratar de prestação líquida e certa, a mora será constituída
automaticêmente com a inadimplênciê, independentemente de protesto ou
notificação.

7.6 - As partes estabelecem que a mora constituída nos termos da cláusula 7.5
permite a concessão de tutela de urgência de busca e apreensão na hipótese de
inadimplemento.

8ê Cláusula - DOS ENCARGOS

8.1. - O descumprimento das cláusulas deste contrato e a inadimplênciê de que
trata a cláusula 7c, pelo CONTRATANTE, importará em sua imediata rescisão,
ficando estipulada multa equivalente a 2% (dois por cento) ejuros de mora de 1%
(um por cento) ao mês, acrescido de correção monetária.

8.2, - Em caso de intervenção de advogado para realizar a cobrança extrajudicial
ou judicial, ao valor do débito será acrescida a importância de 20% (vinte por
cento) que corresponderá aos honorários advocatícios.

9ê Cláusula - DO ARREPENDIMENTO

9,1 - Em caso de arrependimento pela CONTRATANTE, anteriormente ao inicio
da prestação dos serviços ou da entrega/retirada do material, fica estipulada
multa indenizatória de RS 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de reparar as despesas
decorrentes da confecção e preparação do material.

9.2 - Não haverá direito a indenização suplementar, nos termos do artigo 420, do
Código Civil.
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9.3 - Após a retirada dos materiais das dependências da Total Grass ou início da
execução da obra, o presente Contrato se torna irretratável e irrevogável,
obrigando-se as partes por si e seus sucessores, vedado o arrependimento.

103 CIáUSUIA - APONTAMENTOS EM óRGÃOS DE RESTRIçÃO AO CRÉDITO

10.1 - Na hipótese de surgir apontamentos em órgâos de restrição ao crédito em
nome do CONTRATANTE antes da liberação dos materiais (para remessa ou
retirada), que possam comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se

obrigou, as partes pactuam que os materiais não serão liberados pela
CONTRATADA até que ocorra o pagamento antecipado e integral do valor deste
contrato.

10.2 - Caso o CONTRATANTE não cumpra com sua obrigação nos termos da
cláusula 10.1, as partes estabelecem que o presente contrato se rescindirá de
pleno direito, obrigando-se a CONTRATADA a restituir ao CONTRATANTE o valor
pago, com juros de 0,5% ao mês, deduzindo (retendo) todas as despesas
ocorridas, tais como, transportes do material (frete), despesas com Iocomoção
de funcionários, alimentaçâo, hospedagem etc., e, ainda, 5% (sobre o valor a

restituir) por despesas administrativas (confecção de contrato, assessoria
jurídica, telefonemas, análise de crédito etc.).

l1c Cláusulâ - DA GARANTIA

11.1. - Da Vigência da Garantia

11.1,1- O produto identificado na cláusula 2.1, tem garantia de fábrica de 6 anos
ou 5.100 horas de jogo, o que ocorrer primeiro, desde que a manutenção e a

reposição de grânulos de borracha (comprovada) sejam regulares, cabendo a este
a adequada utilização e a conservação do produto instalado no local.
a) A garantia da grama sintética inicia-se na data da conclusão e entrega do
serviço (aceitaçâo técnica) pela CONTRATADA ao CONTRATANTE e será somente
contra defelto de fabricação.

b) A garantia da grama sintética será de 6 anos, devendo ser realizada a sua
manutenção, conforme Manual de Manutenção, que se encontra anexado ao
Termo de Entrega de Obra, que se refere à reposição anual de 2.500 quilos de
borracha em grânulos de 0.5mm a 3.0mm (não podendo ser raspas), distribuída
pouco a pouco, a cada 1 ano, procedendo-se a varrição e a conferência de
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colagem do gramado, pelo menos 1 vez por trimestre.
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c) A utilização da garantia da grama sintética será efetuada de acordo com os

critérios de avaliação do produto, que serão analisados pela CONTRATADA, que
poderá executar os reparos de forma parcial ou total, segundo indiquem as

circunstâncias de cada caso.

11.1.2. - A instalação da grama sintética terá garantia de 1 ano, iniciando-se a

partir do término da prestação dos serviços.

11.2. - DA PERDA DA GARANTIA

O CONTRATANTE perderá a garantia da grama sintética, nos seguintes casos:

a) Realização de reparos ou manutenção da grama sintética executado por
terceiros, sem o consentimento prévio e por escrito da CONTRATADA;
b) Falta de manutenção, como conferência de colagem e varrição trimestral para
levantamento das cerdas e reposição e espalhamento do composto grânulo de
borracha;
c) Utilização do local com chuteiras de cravo;
d) Pela prética de atividades e eventos que não sejam compatíveis com a

finalidade a que se destina o produto (incompatíveis com jogos de futebol);
e) Em que houver qualquer avaria na grama devido à aderência de goma de
mascar, queimaduras de cigarros ou de qualquer outro tipo que não tenha sido
provocada pelo sol, corrosão por líquidos diversos (exceto água), danos
provocados por objetos pontiagudos, cortãntes, aparelhos ou máquinas que
tenham sido utilizadas dentro do espaço etc;
f) Atos de vandalismo, ataques químicos, fogo, desastres naturais, caso fortuito,
força maior ou movimentação do solo.

12ê Cláusuta - D|SPOS|çÕES GERATS

12.1- As partes pactuam que os atos praticados por meio eletrônico (e-mails)
serâo válidos, sejam eles judiciais ou extrajudiciais, tais como, citações,
intimações, notificaçôes e outros, necessários a observância e cumprimento
deste contrato.

12.2-As relações decorrentes deste contrato não geram qualquer tipo de vínculo
societário, trabalhista ou relação de emprego entre as partes contratantes, seus
empregados ou prepostos.
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12.3 - A CONTRATADA se responsabilizará pelas despesas de contratação e

manutenção de seus prepostos, prestadores de serviços e/ou empregados, assim
como pelo pagamento da remuneração destes, de todos e eventuais encargos
trabalhistas, e de todos os impostos ou taxas nas esferas estadual, municipal e

federal que recaiam sobre a mão de obra por ela empregada, devendo
apresentar, sempre que solicitadas pelo CONTRATANTE, cópias das guias de
recolhimentos de INSS, FGTS, PIS e contribuiçóes Sindicais ou Cêdastros e Notas
Fiscais de Autônomos além dos documentos relativos ao Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), caso ha.ia funcionários devidamente
registrados ou de seus auxiliares que recaírem sobre a execução dos serviços a

serem realizados dentro das dependências do CONTRATANTE.

12.4 - A CONTRATADA responde exclusivamente por eventual imprudência,
negligência, imperícia ou dolo caso venha a causar qualquer dano
ao CONTRATANTE ou a terceiros, durante a execução dos serviços ora
contratados, devendo responder regressivamente cêso o CONTRATANTE seja
responsabilizêdo judicialmente por tais fêtos, desde que haja a denunciação da
lide.

12.5 - Caso o CONTRATANTE seja condenado na Justiça do Trabalho, por
qualquer valor e a que título for, em razão de reclamaçôes trabalhistas ajuizadas
por empregados, prepostos ou prestadores de serviços da CONTRATADA, a

CONTRATADA irá ressarcir todos os valores depreendidos pelo CONTRATANTE no
processo trabalhista, inclusive custas, despesas processuais, honorários periciais
e honorários advocatícios.

133 Cláusula - DO FORO

1.3.1- Fica eleito o Foro Regional do lpiranga para dirimir dúvidas ou questôes
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 de acordo, CONTRATANTE e CONTRATADA assinam o presente
Contrato de Prestaçâo de Serviço com Fornecimento de Materiais, em duas vias
de iguãl teor, conjuntêmente com duas testemunhas.
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Bragança Paulista, 06 de junho de 2.019.

'->
(Contratacfáf'-

,AL 
GRASS GRAMA SINTÉTICA

tista Eiras - CPF: 281.672.028-44

YPIRANGA
iThome - CPF: 879.582.288-72

(Contratante)
Lincoln Cimâ

Testemunhas:

NonÍê: tucas Montez Takamatsu

RG:33.812.368-4
CPF:369.415.568-62
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(Está folha é pa.te integrante de €ontrato de 10 folhas, Íirmado entre L.G.B ETRAS -_
GRAss GRAN/A srNTÉTtcA) e cLUBE ATLÉnco yptRANGA, sendo vátida apenas
as 10 folhas originâis e rubricadas pelas partes).

RG:29.121.096-X

CPF:271.O1O.26A-42

Nome: Márclo Chiarion Vidiri
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