
Pró-reitoria de Extensão - IFMT

TERMO DE COMPROMISSO E REGISTRO DE INTENÇÃO

Pelo  presente  instrumento,  o  IFMT  Campus  (NOME DO CAMPUS  EM  NEGRITO E
MAIÚSCULAS),  pessoa  jurídica  de  direito  público,  autarquia  especial  integrante  da
Administração Indireta da União, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 00.000.00/0001-00, com sede
na cidade de xxxxxxxxxxxx, Estado de Mato Grosso, neste ato representada por seu Diretor
Geral, Sr. xxxxxxxxxx, portador da Cédula de Identidade n.º xxxxxx, emitida pela xxxxxx e do
CPF n.º xxx.xxx.xxx.xx, registra sua intenção de sediar o 4º Jogos do IFMT a ser realizado em
2017 e, se for escolhido como campus sede de pronto, compromete-se em cumprir com as
responsabilidades estabelecidas no Caderno de Encargos da Sede do 4º JIFMT 2017.

(Nome Completo do Diretor Geral)
Diretor Geral do IFMT Campus (Nome do Campus em Negrito)
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CADERNO DE ENCARGOS DA SEDE DO 4º JIFMT 2017

1. COMPROMISSO:
O  CAMPUS  SEDE  deverá  apresentar  à  PROEX,  até  a  reunião  do  CODIR  de

DEZEMBRO/2016, o projeto de utilização da infraestrutura não esportiva e esportiva, conforme
modelo do ANEXO I.

2. INFRAESTRUTURA NÃO ESPORTIVA

O CAMPUS SEDE  deverá  nomear  a  Comissão  Local  Organizadora  –  CLO que  será
composta  pelas  comissões:  de  Saúde,  Administrativa,  Infraestrutura,  Finanças,  Cerimonial,
Recepção e Acompanhamento.

As atribuições das respectivas comissões constam no Regulamento Geral do 4º JIFMT
2016.

O  CAMPUS  SEDE,  seja  no  próprio  campus  ou  em  outras  instalações,  deverá
apresentar áreas e salas com estruturas fixas e/ou temporárias para:

2.1 Comissão Geral e Local Organizadora:
2.1.1 A Comissão Geral e Local Organizadora deverá estar totalmente montada e em

funcionamento, com as seguintes especificações:
2.1.1.1 Sala climatizada;
2.1.1.2  Possuir  todas  as  instalações  elétricas  necessárias  para  a  utilização  dos

equipamentos  (tomadas,  estabilizadores,  filtros  de  linha,  iluminação,
computadores, impressoras, máquinas de reprografia, geladeiras etc);

2.1.1.3 Disponibilizar suporte técnico especializado para cada um dos serviços de
tecnologia  (internet,  informática,  telefonia,  reprografia)  durante  todo  o
período dos jogos;

2.1.1.4 Realizar a limpeza diária (ao menos duas vezes ao dia) de todas as salas da
Comissão Organizadora, bem como limpeza dos banheiros, com reposição
de papel higiênico, papel toalha e sabonete.

3. INFRAESTRUTURA ESPORTIVA

Para cada modalidade, o CAMPUS SEDE deverá apresentar, seja no próprio campus
ou  instalações  esportivas  com  medidas  e  condições  oficiais,  mobiliário,  equipamentos  e
materiais  técnicos em perfeitas condições de uso e conservação, conforme estabelecem as
normas e regras das Confederações Esportivas de cada modalidade.

Observações para todas as instalações esportivas – Em todas as instalações esportivas
deverão ser providenciados:

 –  Local  para abrigo dos participantes em caso de chuva e/ou frio em instalações
esportivas ao ar livre (Atletismo e Natação);

Suprimento de materiais de higiene e limpeza, conforme abaixo:
*Papel Higiênico;
*Papel Toalha;
*Desinfetante;
*Sabonete Líquido.
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3.1 Modalidades Individuais – Atletismo

3.1.1 Responsabilidades do CAMPUS SEDE:
3.1.1.1 Instalação Esportiva – 01 (uma) pista de atletismo  oficial, com 06 (seis)

raias,  respeitando  as  orientações  estabelecidas  nas  regras  oficiais  da
Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), contendo:
- Área de Controle de Competição;
- Aferição de implementos;
- Atendimento de saúde de emergência;
- Vestiários /banheiros masculinos e femininos;
-  01  (uma)  caixa  de  som  com  suporte,  01  (um)  microfone  com  fio  e
extensão de tomada com pelo menos 3m;
- Bebedouros ou água em copos;

3.1.1.2 Materiais Técnicos:
- Pesos Oficiais:  4,0kg, 5,0kg, 6,0kg e 7,260kg;
- Discos Oficiais: 1,0kg, 1,5kg, 1,75kg e 2kg;
- Dardos Oficiais:  400g, 500g, 600g ,700g e 800g;
- 06 (seis) Blocos de Partida;
- 01 (um) Sarrafo Oficial para Salto em Altura;
- 01 (um) Poste para Salto em Altura (Saltômetro);
-  02  (dois)  Conjuntos  com  08  Bastões  de  Revezamento  oficial,  cada
conjunto;

3.2 Modalidades Individuais – Judô

3.2.1 Responsabilidades CAMPUS SEDE:
3.2.1.1 Instalação  Esportiva  –  01  (um)  ginásio  de  esportes,  ou  outro  espaço,

adequado para uso exclusivo da modalidade, respeitando as regras oficiais
da Confederação Brasileira  de Judô (CBJ),  com capacidade para instalar
área de competição com, no mínimo, 12 x 12m.
O local deverá conter:
- Atendimento de saúde de emergência;
- 01 (uma) sala para pesagem, preferencialmente, no local de competição;
- Banheiros/vestiários masculinos e femininos;
- Bebedouros ou água em copos;

3.2.1.2 Materiais Técnicos:
- Tatames oficiais para montagem de área de competição com, no mínimo,
12 x 12m;
- Placar manual;
- 02 (duas) balanças eletrônicas para pesagem dos estudantes-atletas;

3.3 Modalidades Individuais – Natação

3.3.1 Responsabilidades CAMPUS SEDE:
3.3.1.1 Instalação Esportiva – 01 (uma) piscina medindo, 25m ou 50m e com 08

(oito)  raias  em  perfeitas  condições,  respeitando  as  regras  oficiais da
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA).
O local deve conter:
- Atendimento de saúde de emergência; 
- Banheiros/vestiários masculinos e femininos;
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-  01  (uma)  caixa  de  som  com  suporte,  01  (um)  microfone  com  fio  e
extensão de tomada com pelo menos 3m;
- Bebedouros ou água em copos;

3.4 Modalidades Coletivas (Basquetebol, Futsal, Handebol, Voleibol e Vôlei de Praia)

3.4.1 Responsabilidades do CAMPUS SEDE:
3.4.1.1 Instalações Esportivas – 01 (um) ginásio  para cada modalidade coletiva

cujas  medidas  deverão  respeitar  as  regras  oficiais  das  Confederações
Brasileiras de Futebol de Salão – CBFS, de Basquetebol - CBB, de Handebol
- CBHb, de Voleibol – CBV, apresentar as seguintes instalações:
- Vestiários/Banheiros masculinos e femininos;
- Atendimento de saúde de emergência;
- 01 (uma) mangueira com comprimento suficiente e ligada a uma fonte de
água para molhar toda a área da caixa de areia em tempo não superior a
10 minutos (para o vôlei de praia);
-  01  (uma)  caixa  de  som  com  suporte,  01  (um)  microfone  com  fio  e
extensão de tomada com pelo menos 3m;
- Bebedouros ou água em copos;

3.4.1.2 Materiais Técnicos para os ginásios:
- 06 (seis) bolas oficiais de Voleibol feminino;
- 06 (seis) bolas oficiais de Voleibol masculino;
- 06 (seis) bolas oficiais de Vôlei de Praia feminino;
- 06 (seis) bolas oficiais de Vôlei de Praia masculino;
- 06 (seis) bolas oficiais de Basquetebol feminino;
- 06 (seis) bolas oficiais de Basquetebol masculino;
- 06 (seis) bolas oficiais de Futsal feminino;
- 06 (seis) bolas oficiais de Futsal masculino;
- 03 (três) pares de redes de Futsal;
- 06 (seis) bolas oficias de Handebol feminino;
- 06 (seis) bolas oficiais de Handebol masculino;
- 01 (um) par de redes de Handebol;
- 02 (duas) redes de Voleibol com 10m de comprimento, de malha preta e
com faixa superior de 07cm e faixa inferior de 05cm;
- 02 (dois) pares de antenas com faixa lateral;
- 02 (dois) pares de postes, medindo 04m, sendo 01m enterrado;
- 02 (duas) redes oficiais de Vôlei de Praia;
- 02 (duas) fitas de marcações de vôlei de praia, com 05 a 07cm de largura;
- 02 (dois) pares de antenas;
- 02 (duas) cadeiras de árbitro

3.5 Futebol de Campo

3.5.1 Responsabilidades CAMPUS SEDE:
3.5.1.1 Instalação Esportiva - 01 (um) mini-estádio ou campo de futebol, para

uso  exclusivo  da  modalidade,  respeitando as  orientações  das  regras
oficiais da Confederação Brasileira de Futebol - CBF.
O local deverá conter:
- Vestiários/Banheiros masculinos;
- Atendimento de saúde de emergência;
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-  01 (uma) caixa de som com suporte, 01 (um) microfone com fio e
extensão de tomada com pelo menos 3m;
- Bebedouros ou água em copos;

3.5.1.2 Materiais Técnicos para cada ginásio:
- 06 (seis) bolas oficiais de Futebol de Campo;
- 01 (par) de rede de Futebol de Campo;

3.6 Xadrez

3.6.1 Responsabilidades CAMPUS SEDE:
3.6.1.1 Instalação Esportiva - 01 (um) salão iluminado, boa ventilação, silencioso,

para  uso  exclusivo  da  modalidade  e  respeitando  as  orientações
estabelecidas nas regras oficiais da Confederação Brasileira de Xadrez
(CBX). O local deverá conter:
- Bebedouros ou água em copos;

3.6.1.2 Materiais Técnicos para cada ginásio:
- 40 (trinta) tabuleiros de xadrez;
- 40 (trinta) relógios analógicos;
- 40 (trinta) jogos de peças de xadrez;

3.7 Tênis de Mesa

3.6.1 Responsabilidades CAMPUS SEDE:
3.6.1.1  Instalação  Esportiva  –  01  (um)  ginásio  de  esportes,  ou  outro  espaço,

adequado para uso exclusivo da modalidade, respeitando as orientações
das regras oficiais da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM).
Não poderá ter corrente de ar, aberturas ou vidros transparentes. O local
deverá conter:
- Bebedouros ou água em copos;

3.6.1.2 Materiais Técnicos:
- Mínimo de 04 (quatro) mesas oficiais;
- 08 (oito) conjuntos de suportes e redes oficiais;
- 08 (oito) bolas oficiais de Tênis de Mesa;

4. TRANSPORTES

Os  Campi  serão  responsáveis  por  disponibilizar  o  transporte  interno  de  suas
respectivas delegações.

5. SERVIÇOS DE SAÚDE

O CAMPUS SEDE deverá disponibilizar e manter os seguintes serviços de atendimento
de saúde emergencial:

5.1 Ambulância preferencialmente UTI Móvel

5.1.1 Pelo menos 01 (uma) ambulância, sendo de preferência do tipo UTI Móvel;
5.1.2 Observações quanto à utilização dos veículos:

5.1.2.1 As ambulâncias utilizadas no evento deverão ser de uso exclusivo para o
mesmo;
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5.1.2.3 Na Cerimônia de Abertura, 01 (uma) ambulância deverá estar disponível
desde a chegada dos estudantes-atletas e do público, até a saída de todos
os presentes, inclusive a equipe de produção.

5.2 Pronto Atendimento

5.2.1  Disponibilizar  atendimento  de  saúde  em todos  os  locais  de  competição,  com
equipe de saúde, para atendimentos de primeiros socorros;

5.2.2 Em todas as instalações esportivas deverá também ser disponibilizado 01 (um) Kit,
devidamente  acondicionado,  para  atendimento  emergencial  em  primeiros
socorros, contendo:
- Atadura de crepom (tamanhos diversos);
- Esparadrapo comum e antialérgico;
- Soro fisiológico;
- Luvas descartáveis;
- Talas estabilizadoras;
- Spray anti-inflamatório;
- Isopor com gelo (com sacos plásticos) para fins medicinais.

5.3 Hospital de Referência

5.3.1 Indicar e apresentar endereço completo de 01 (um) ou mais Hospital Público ou
UPA  24  Horas  ou  Hospital  Particular  de  referência  no  município  para
atendimento aos estudantes e servidores que necessitarem;

6. CERIMÔNIA DE ABERTURA E PREMIAÇÃO

6.1 Cerimônia de Abertura

6.1.1 Para a Cerimônia de Abertura, a Sede deverá disponibilizar um estádio ou ginásio
com cobertura e condições, liberado 24h (vinte e quatro) antes desta Cerimônia
para montagem e ensaio, com as seguintes características:
6.1.1.1 Capacidade para acomodar 2.000 (dois mil) participantes sentados;
6.1.1.2 Quadra com capacidade mínima de 200 (duzentas) pessoas para entrada

das Delegações;
6.1.1.3 Espaço coberto (livre de chuva e sol) para concentração das Delegações

que desfilarão, para acomodar, no mínimo, 300 (trezentas) pessoas;
6.1.1.4 Palco principal com, no mínimo, 08 x 04 x 1,50m (largura x profundidade

x altura);
6.1.1.5 Local para posicionamento da Pira Olímpica com medida mínima de 06 x

03m (largura x comprimento) com espaço para instalação de “box truss”;
6.1.1.6 Área de estacionamento gratuito e sinalizada para ônibus e carros de

autoridades,  convidados,  delegações  e  equipe  de  produção,  com
liberação  de  trânsito  para  facilitar  o  embarque  e  desembarque  dos
mesmos.

6.1.2 Para montagem desta Cerimônia, o CAMPUS SEDE deverá prover:
6.1.2.1 Materiais:

- 01 (uma) Pira e 01 (uma) tocha para o fogo simbólico;
- 05 (cinco) Mastros para as bandeiras do Brasil, Estado, Cidade-Sede, e
do IFMT;
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- 02 (duas) bandeiras de 0,90 x 1,28m (02 panos): do IFMT e da Cidade-
Sede;
- 01 (uma) de 1,35 x 1,92m (03 panos): do Estado de MT e do Brasil;
- Lixeiras de 100L (cem) dispostas em todo o ginásio, facilitando o serviço
de limpeza e coleta durante e no final do evento.

6.1.2.2 Serviços:
- Sonorização de acordo com as seguintes especificações:
- No mínimo 06 (seis) caixas modelo EV, potência mínima de 8.000W (oito
mil) de RMS, 01 (uma) mesa de som com aparelhos de CD, MD e DCK, 04
(quatro) microfones sem fio FM, com coletânea musical e 01 (um) técnico
para  sonoplastia,  em  horários  conforme  programação  elaborada  pela
Comissão Local Organizadora.
- Iluminação para o(s) Palco(s) com previsão de Luz branca para Púlpito e
Pira; 
- Apoio do Corpo de Bombeiros Militar durante toda a cerimônia, com
especial atenção ao momento do acendimento da tocha e da pira;
- Hidratação (água) para participantes e convidados;
- Oferecer cantina/lanchonete sem venda de bebidas alcoólicas;
- Mestre de cerimônias.

6.1.3 Roteiro:
6.1.3.1 A Cerimônia de Abertura deverá ter um máximo de 75 (setenta e cinco)

minutos e terá a seguinte estrutura:
- Pré-show – Apresentação de no máximo 10 min;
- Início da Cerimônia de Abertura;
- Desfile das delegações;
-  Hinos  e  hasteamentos,  com  Hino  Nacional  podendo  ser  cantado  ou
executado;
- Pronunciamento das autoridades;
- Juramento dos árbitros e atletas, sendo estes indicados pela Sede;
- Desfile da tocha; 
- Acendimento da Pira feito por um atleta indicado pela CLO;
- Show final – Apresentação com no máximo 05 minutos.

6.1.4 Observações:
- Liberar o espaço e convocar todos os envolvidos com o cerimonial para o ensaio
geral um dia antes da Cerimônia de Abertura;
- Todos os equipamentos, estruturas, materiais e serviços deverão estar prontos
até 06h (seis) antes do início da Cerimônia de Abertura;
- O CAMPUS SEDE deverá apresentar sugestões de atrações para pré-show e show
final,  como,  por  exemplo,  apresentações  artísticas/culturais  ou  shows
pirotécnicos,  preferencialmente  que  sejam  desenvolvidos  pelos  próprios
estudantes do campus;
- As músicas utilizadas durante esta Cerimônia não devem estimular o uso de
droga e conter palavras de baixo calão. Estas devem ser usadas nas entradas das
bandeiras, das delegações, revezamento da tocha e demais apresentações;
- O pronunciamento das autoridades será proferido por, no máximo, 04 (quatro)
pessoas, sendo estes representantes da Reitoria do IFMT, da CGO, do Governo
Estadual e do Governo Municipal;
- A Pira e a Tocha devem ser testadas no ensaio geral e esta deve permanecer
acesa durante todo o desfile no dia da abertura;
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-  Buscar  apoio  do  Departamento  de  Trânsito,  Polícia  Militar,  Polícia  Civil  e
Secretaria de Saúde;
- Providenciar registros fotográficos e, se possível de filmagem;

6.2 Cerimônias de Premiação:

6.2.1 Deverão ser montados locais de premiação em cada local de competição;
6.2.2  Em  cada  local  de  premiação  deverão  ser  disponibilizadas  04  (quatro)  mesas

plásticas brancas, quadradas e sem logomarcas e 15 (quinze) cadeiras do mesmo
padrão;

7. RECURSOS HUMANOS

O CAMPUS SEDE deverá compor a Comissão Local Organizadora, que atuará com a
Comissão Geral Organizadora.

Estes  recursos  humanos  deverão  atuar  nas  suas  instalações  em  todos  os  dias  e
horários previstos no calendário oficial do evento, inclusive feriados, sábados e domingos, se
agendado dessa maneira.

O CAMPUS SEDE deverá prover os seguintes recursos humanos:

7.1 Instalações Não Esportivas

7.1.1 Comissão Geral Organizadora
- 01 (um) gestor local;
- 08 (oito) pessoas para apoio à Coordenação de Infraestrutura;
- 01 (um) técnicos de informática por período;
- 01 (um) faxineiro por período.

7.1.2 Cerimônia de Abertura
- 01 (um) gestor local;
- 01 (um) coordenador de apresentações;
- 01 (um) mestre de cerimônias;
- 01 (um) operador de som;
- 01 (um) operador de Iluminação;
- 06 (seis) recepcionistas;
- 02 (duas) pessoas de apoio para tocha e pira;
- 02 (dois) faxineiros para limpeza antes e depois do evento.

7.2 Instalações Esportivas

7.2.1 Para cada local de competição será necessário:
- 01 (um) gestor do local de competição;
- 06 (seis) pessoas para montagem e desmontagem de equipamentos esportivos;
-  02  (duas)  pessoas,  por  período  (manhã  e  tarde),  habilitadas  a  prestar
atendimento  de  primeiros  socorros  (médico,  fisioterapeutas  ou  enfermeiro)
durante toda a competição;
-  04  (quatro)  pessoas  para  montagem  e  desmontagem  de  equipamentos
esportivos para as modalidades: Atletismo, Judô, Tênis de Mesa e Xadrez;
- 02 (dois) bombeiros salva vidas, por período (manhã e tarde), durante toda a
competição;
- 02 (dois) faxineiros por período (manhã e tarde) de competição.
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7.3 Programa de Voluntariado

7.3.1  Se  houver  necessidade,  o  CAMPUS  SEDE  poderá  abrir  vagas  para  que  os
estudantes  do  próprio  IFMT  ou  de  outros  estabelecimentos  de  ensino  de
voluntariado para atuar no 4º JIFMT 2017, principalmente nas áreas abaixo:
- Saúde: Enfermagem, Fisioterapia, Medicina;
- Desporto: Educação Física;
- Serviços: Eventos, Secretariado.

8. OUTROS SERVIÇOS DA COMISSÃO LOCAL ORGANIZADORA

A Comissão Local Organizadora será responsável por prover e planejar os seguintes
serviços para o 4º JIFMT 2017:

8.1 Serviço de Assessoria de Imprensa, Marketing e Promoção

O CAMPUS SEDE deverá desenvolver ações na mídia local, dando suporte à atuação
da Assessoria de Imprensa da Comissão Geral Organizadora e das delegações.

O CAMPUS SEDE poderá desenvolver um plano de divulgação local, para promover a
realização do evento, envolver a população e estimular a presença de público nos locais de
competição.

8.2 Serviço de Reprografia

O CAMPUS SEDE deverá disponibilizar  01 (uma) Impressora Multifuncional  para a
Comissão Local de Geral Organizadora a fim de facilitar a reprodução dos Boletins.

8.3 Serviço de Hidratação e Gelo

O CAMPUS SEDE deverá fornecer serviço de hidratação e gelo para atender ao evento
conforme descrito abaixo:

- Pelo menos 01 (um) Bebedouro para grande demanda de água gelada em cada local
de competição, com pelo menos 5 torneiras; ou

- 10.000 unidades de água em copo de 300 mL + 200 unidades de gelo em barra para
resfriar os copos d'água;

-  5 barras de gelo para atender a demanda de gelo da Comissão de Saúde
- Para o caso de se adquirir água em copo, será necessário ainda:

- 01 (uma) camionete para transporte de gelo e água;
- 01 (uma) caixa térmica de 100L para cada local  de competição que não tenha

bebedouro;
- 02 (duas) pessoas para realizar o transporte e abastecimento de água e gelo;

8.4 Serviço de Segurança, Trânsito e Defesa Civil

8.4.1 O CAMPUS SEDE deverá oficializar  aos órgãos públicos Municipais,  Estaduais e
Federais  responsáveis  pelos  serviços  de  Segurança  Pública,  com  antecedência
mínima de 60 (sessenta) dias da realização do evento, a dimensão e complexidade
do evento relacionando os locais a serem utilizados:
- Locais de Hospedagens;
- Locais de Competições;
- Local da Cerimônia de Abertura;
- Local do Comitê Organizador;
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- Local do Centro de Convivência e Restaurante.
9.7.1.1 Autorização municipal para parada dos ônibus em frente aos hotéis, locais

de competição, restaurante e Comissão Geral Organizadora;
9.7.1.2 Identificação de local para estacionamento dos ônibus próximo ao local da

Cerimônia de Abertura, do Centro de Convivência e do restaurante.

ANEXO I
CRONOGRAMA DE ENTREGA DE OFÍCIOS, CESSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E

ALVARÁS

CAMPUS SEDE
Nº ATIVIDADE PRAZO

01 Portaria Nomeando a Comissão Local Organizadora do
4º JIFMT 2017 Até o CODIR de 12/2016

02 Instrumento de Cessão de Ginásio para a Cerimônia de
Abertura (Ofício ou Acordo de Cooperação – Anexo II) Até o CODIR de 03/2017

03 Instrumento de Cessão da instalação do Restaurante
(Ofício ou Acordo de Cooperação – Anexo II) Até o CODIR de 03/2017

04 Instrumento  de  Cessão  dos  Locais  de  Competições
(Ofício ou Acordo de Cooperação – Anexo II) Até o CODIR de 03/2017

05 Lista de Hotéis disponíveis Até o CODIR de 03/2017

06 Ciência da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros (Ofício) Até o CODIR de 03/2017

REITORIA
Nº ATIVIDADE PRAZO

01 Portaria Nomeando a Comissão Geral Organizadora do
4º JIFMT 2017 Até o CODIR de 03/2017

02 Contratação de Arbitragem Até o CODIR de 03/2017

03 Aquisição de Materiais Esportivos Até o CODIR de 03/2017

04 Aquisição de Premiações (Troféus e Medalhas) Até o CODIR de 03/2017

05 Aquisição de Camisetas para a Comissão Geral e Local
Organizadora

Até o CODIR de 03/2017

06 Aquisição  de  Squeezes  para  disponibilizar  as
delegações inscritas no 4º JIFMT

Até o CODIR de 03/2017

07 Contratação do Serviço de Confecção de Certificados
para o 4º JIFMT

Até o CODIR de 03/2017

08 Contratação do Serviço de Confecção de Credenciais Até o CODIR de 03/2017
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para o 4º JIFMT

09 Confecção da Cartilha do 4º JIFMT Até o CODIR de 03/2017

10 Inscrição de cada campus Até o CODIR de 03/2017

11 Congresso Técnico 4º JIFMT (Regulamento Específico) A definir

12 Sorteio das Chaves A definir
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ANEXO II

MODELO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO
CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO N.º _____/20___

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, de um lado, a (NOME EM
NEGRITO E MAIÚSCULAS), pessoa jurídica de direito público, autarquia especial integrante da
Administração Indireta da União, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 00.000.00/0001-00, com sede
na  cidade  de  xxxxxxxxxxxx,  Estado  de  xxxxxxxxxxxx  denominada  CONCEDENTE,  neste  ato
representada por seu “Função”, Sr. xxxxxxxxxx, portador da Cédula de Identidade n.º xxxxxx,
emitida pela xxxxxx e do CPF n.º xxx.xxx.xxx.xx, de outro lado, o (a) Sr. (a) (NOME EM NEGRITO
E  MAIÚSCULAS),  (nacionalidade),  (estado  civil),  (profissão),  portador(a)  da  Cédula  de
Identidade n.º xxxxxxxxxxx, emitida pela SSP/___ e do CPF n.º xxxxxxxxxxxxxxxx, residente e
domiciliado (a) na cidade de xxxxx, Estado de xxxxxxxxxx (Rua/Av) xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nº xxx,
Bairro  xxxxxxxxx,  doravante  denominado  (a)  CONCESSIONÁRIO(A),  resolvem  celebrar  o
presente  CONTRATO  DE  CONCESSÃO DE  USO,  mediante  as  cláusulas  e  condições  a  seguir
estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Art. 1º O objeto do presente Contrato é a Concessão de Uso, a título precário e gratuito do

(GINÁSIO  POLIESPORTIVO,  ESPAÇO,  RESTAURANTE,  COMPLEXO,  etc.)  do(a)
(UNIVERDIDADE,  CLUBE,  ESCOLA,  etc.),  partes  interna  e  externa,  localizado  no(a)
(INFORMAR  LOCAL),  visando  à  sua  utilização  para  (objetivo  do  evento  que  será
realizado), a realizar-se no(s) dia(s) __(data(s) por extenso)__.

PARÁGRAFO  ÚNICO. As  dependências  do  (GINÁSIO  POLIESPORTIVO,  ESPAÇO,
RESTAURANTE, COMPLEXO, etc.),  partes interna e externa, deverão
estar  disponíveis  ao  (à)  CONCESSIONÁRIO(A) às  __h  do  dia
__/__/____,  com  a  finalidade  do(a)  mesmo(a)  proceder  às
montagens  de  equipamentos  e  acessórios  necessários  ao  evento
especificado no caput da presente Cláusula, sendo que esses deverão
ser retirados até às __h do dia __/___/____.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES
Art. 2º Constituem obrigações das partes:
§1º – Do(a) CONCESSIONÁRIO(A):

I  –  conservar,  rigorosamente, durante a vigência deste Contrato, todas as instalações
internas  e  externas,  inclusive  manter  durante  o  evento,  pessoal  encarregado  da
vigilância e higienização dos banheiros;

II  – entregar o GINÁSIO POLIESPORTIVO, partes interna e externa, até às __h do dia
___/___/____, nas mesmas condições que recebeu, sob pena de indenização dos
danos  e  da  proibição  de  obter  nova  concessão  de  uso  de  imóvel  pertencente  à
CONCEDENTE;

III  –  prestar  esclarecimentos  acerca  do  cumprimento  das  disposições  contidas  neste
Contrato, sempre que for solicitado pela CONCEDENTE;

IV – comunicar AO CONCEDENTE sobre as instalações que serão colocadas no local;
§2º – Da CONCEDENTE:

I  –  designar  o(a)  DEPARTAMENTO,  doravante  denominado  XXXXXXXXXX,  neste  ato
representado  por  seu  Chefe  Departamental,  como  Executor  deste  Contrato,
atribuindo-lhe funções para:
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a)  ceder  o  uso  do (GINÁSIO POLIESPORTIVO,  ESPAÇO,  RESTAURANTE,  COMPLEXO,
etc.), partes interna e externa, para a realização do evento de que trata a Cláusula
Primeira;

b)  realizar,  conjuntamente  com  o(a)  CONCESSIONÁRIO(A),  ou  seu  representante,
vistoria do imóvel de que trata a Cláusula Primeira, antes e após a realização do
evento;

c) responsabilizar-se pela limpeza interna e externa do GINÁSIO POLIESPORTIVO, após
a realização do evento;

d)  Colocar  à  disposição,  SEM  custos,  quadro  de  pessoal  móvel  na  operação  dos
equipamentos  e  instalações  e  um  servidor  para  acompanhar  as  montagens
necessárias ao evento e fornecer orientações sobre a utilização das dependências
do (GINÁSIO POLIESPORTIVO, ESPAÇO, RESTAURANTE, COMPLEXO, etc.).

e)  providenciar  a  cobrança  de  quaisquer  valores  porventura  gerados  pelo
descumprimento deste Contrato por parte do(a) CONCESSIONÁRIO(A).

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
Art. 3º O presente Contrato terá duração de __ (______) dias, iniciando sua vigência às _h

do dia ___/___/____ e término às _h do dia ___/___/____.

CLÁUSULA QUARTA – DA RESCISÃO
At.  4º  Por  qualquer  violação  de  suas  cláusulas  e  condições,  o  presente  Contrato  será

rescindido,  independentemente  de  notificação  ou  interpelação  judicial  ou
extrajudicial  e  a  qualquer  tempo,  suspendendo-se  o  evento,  se  necessário,
respondendo o(a) CONCESSIONÁRIO(A) pelas perdas e danos decorrentes.

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 5º Fica proibida a venda, por ambulantes, de quaisquer produtos nas dependências do

GINÁSIO  POLIESPORTIVO,  partes  interna  e  externa,  durante  a  vigência  deste
Instrumento,  devendo  o(a)  CONCESSIONÁRIO(A),  se  necessário,  acionar  o
CONCEDENTE para que adoção das providências cabíveis.

Parágrafo Único. Fica proibido o uso de bebidas alcoólicas nas dependências do (a) GINÁSIO
POLIESPORTIVO.

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO
Art. 6º Fica eleito o Foro Central da Comarca xxxxxxx para dirimir todas e quaisquer dúvidas

oriundas  deste  instrumento,  com  renúncia  expressa  a  qualquer  outro  por  mais
privilegiado que seja.

Art. 7º E por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento
em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o
assinam, para que o mesmo surta seus devidos, regulares e jurídicos efeitos.

, de de 20 .
___________________________
(NOME EM MAIÚSCULAS)
Concessionário(a)
_____________________________
(NOME EM MAIÚSCULAS)
Concedente
Testemunhas:
Nome: Nome:
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