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COI.ITRATO DE CESSÃO DE ESPAçO PARA ATIVTDADE GOM CURSOS E
AULAS DE JUDÔ

Pelo presente instrumento, entre partes, de um lado, o GLUBE ATLÉTlco
YPIRANGA, entidade de fins esportivos, com sede nesta capital, na Rua do
Manifesto no 475, inscrito no CNPJ/MF sob o no 61.902.862.0O01t02, neste ato
representado por seu Presidente Sr. WAGNER L. D. ISMANIA, doravante
denominado CEDENTE, e de outro lado MARco AURÉLto MAcEDo DE
ALMEIDA, brasileira, casado, Técnico de Judô e professor de Educação
Física, portador da Cédula de ldentidade R.G no 26.806.161-O e inscrito no
CPF/MF sob no 219.797.648-67, residente e domiciliado na Capital do Estado
de são Paulo, na Rua Teresina no 23 - apto 42 - Bairro da Moóca, cEp 031g5-
010, neste ato denominado cEssloNÁnlo fica justo e avençado o seguinte:

Cláusula 1")O CEDENTE e, primeiro signatário deste instrumento, cede ao
segundo signatário espaço físico localizado no ío andar do Ginásio 1, situado
nas dependências do CEDENTE, na Rua do Manifesto no 47s, capital,
subordinando-se a presente Cessão às condições pactuadas nas cláusulas
seguintes:

Gláusula 2")O CESSIONÁnIO utilizará o referido espaÇo para efetuar Cursos
e Aulas de Judô somente nos dias e horáríos pré-determinados, como consta
do ANEXO l, que passa afazer parte integrante do presente contrato.

Cláusula 3a) A Cessão do espaço referido na cláusula primeira tem por
finalidade única e exclusiva ministrar Gursos e Aulas de Judô, sendo vedada
a utilização para qualquer outra finalidade. pode o CEDENTE, a qualquer
tempo, substituir o espaço hoje cedido por outro que lhe seja conveniente, ou
por necessidades técnicas que impossibilitem a utilização do espaço ora
cedido. Nas datas em que houver eventos realizados no local, o mesmo não
poderá ser utilizado, devendo o CESSIONÁruO utilizar outro espaço a ser
designado pelo CEDENTE.

Cláusula 4a)Caso o CESSIOruÁntO do espaço venha a colocar funcionários
sob sua responsabilidade para o atendimento aos usuários dos cursos ou
aulas, correrão por sua conta todos os custos e encargos nas esferas
Trabalhista, Federal, Estadual, Municipal e Previdenciária, devendo apresentar
sempre que solicitadas pelo CEDENTE copia das guias de recolhimentos de
INSS, FGTS, PIS e contribuiçÕes Sindicais ou Cadastros e Notas Fiscais de
Autônomos, além dos documentos relativos ao (pcMso) programa de
Controle Medico de Saúde Ocupacional, caso haja funcionários devidamente
registrados.



cláusula 5") o preço mensal das aulas a serem praticados pelo
CESSIONÁRIO, estão estabelecidos no ANEXO I do presente contrato,
ficando o CEDENTE responsável pela efetiva cobrança desses valores. Em
caso de reajuste nos valores das mensalidades, os mesmos serão efetuados
mediante acordo entre as partes.

ctáusula 6") o cEsstoNÁnlo pagará, mensatmente, ao GEDENTE, a título
da Concessão, pelo uso do espaço, a importância correspondente a 3oo/o
(trinta) por cento, do valor bruto arrecadado com os cursos ou aulas.

O não pagamento do valor no vencimento, implicará na imposição de multa no
importe de 10% (dez por cento) sobre o valor devido, atém de juros de 1%
(hum por cento) ao mês, em decorrência da mora.

Cláusula7")O pagamento a que se refere a cláusula sexta, será efetuado na
tesouraria do CEDENTE, até o 50 dia útil de cada mês seguinte ao vencido,
acompanhado de demonstrativo mensal dos alunos.

Cláusula 8")O presente contrato é celebrado por pruzo determinado de 12
(doze) meses, iniciando-se em 01 de Março de 2013 com término em 2g de
Fevereiro de 2014, data em que se considerará rescindido de pleno direito.

Gláusula 9") O presente contrato poderá ser rescindido por ambas as partes, a
qualquer tempo, desde que seja efetuada comunicação escrita, 30 (trinta) dias
antes da data que se pretende encerrar o referido contrato, sem que implique
para a parte, qualquer pedido de perdas e danos pela rescisão do presente
contrato.

C!áusula 10a) Esse contrato poderá ser renovado por igual período, de comum
acordo entre as partes, desde que não haja comunicação escrita, no prazo de
30 (trinta) dias antes de seu vencimento.

cláusula fi\ É vedado ao cESSloNÁRo, sob qualquer hipótese, ceder o
espaço hoje de sua responsabilidade, sob pena de ser rescindido, de imediato,
o presente contrato.
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'cláusula 12") Fica eleito o Foro Regional do lpiranga para nele serem
dirimidas quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, renunciando as
partes a qua[quer 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 justos e avençados, firmam o presente instrumento em duas
vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo.

WAGNER L. D. ISMANIA
CEDENTE

TESTEMUNHAS:

Nome:
R.G no

Nome:
R.G no

São Paulo, 01 de

CESSIONÁNIO
AURELIO DE ALMEIDA


