
INSTRUMENTO PARTICULAR OECESSÃO OO GINÁSIO N'2 PARA
TREINAMENTO OE VOLEIBOL- ATLETAS OLD SCHOOL

Pelo prêsêntê insÍumênio âs partês, de um lâdo o CLUBE ATLÉTICO
YPIRANGA, entidade de íins esporlivos inscrita no CNPJ sob n"
61.902.862/000'l-02, com sede na Rua do ÍúaniÍeslo n" 475, lpiÍanga, CEP:
04209-000, São Paulo/SP, nesle alo represenlado pôÍ sêu pÍêsidênte
Lincoln Cimatti Thomé doravâniê dênôminâdo CEDENTE e de outÍo
lado, GIULIÂ RODRIGUES DE GOUVÊA, poriadora do RG n" 36.003.793-
8 e do CPF n" 337.071.018-86, residêniê e domiciliadâ à Rua BoÍebi, 75
âpt 42, .CEP 04120-130, Sáo Paulo/SP, doÍavante denominadâ
cESSIONARIA, eslabelecem o sesuinte:

As parles acima identíicadas têm, ênlrê si, justas ê âcêÍtadas o presente
CONÍRATO DE CESSAO DO GINASIO N'2 PARA USO DE
ÍREINAMENTO DA ÍUIODALIDADE VOLEIBOL, que se regerá pelas
cláusulas ê pêas condiçÕes descrllas neste documento.

Cláusula 1'. O presenlê conllâto lêm coÍno objêlo a cessão pelo
CEDENTE do Ginásio n" 2, locâlizâdo nas dêpêndências do Clube Atlêtico
Ypiranga, nâ Rua do I'/anifêsto no 475 São Paulo/SP, paÍa a
cEssloNÁRla utilizá-lo com a ílnalidade ünica de lreinos da modalidade
volêlbol, às sesundasjeiras, no horá.lo das 21h00 às 22h30, para usuários
de ambos os sexos, indicados pelâ cEsSloNARlA.

Cláusula 24. - As uzês de urn nâçáo do Ginásio n'2 peÍmanecerão
acêsas desde 30 (tíinla) minutos anrês do horário dê iníco aré 30 (trinra)
mlnulos depois do horário de lerm no estabelecidos na Cláusula 1â.

Cláusulâ 3r. - As árêas de c rculâçáo sociâl da entÍada do clube âte o
G násio no 2 dêveíão ÍicâÍ dêsobstÍuídas pârâ dêsocâmento norrnâl dos
usuárlos indlcados pea CESSIONÁR|A durafle os horários mencionados
nas Cláusulas 1'e 2'acimâ.

Cláusulâ 4ã. - O CEOENTE sê obÍiga â deixar à dsposçáo da
CESSIONARIA a rede necêssáriâ a prâlica de voleibol no horário
eslabeecido na Cláusula 1'. Nenhum oulro equiparnenlo adiciona será
co ocado pelo CEDENTE.

Cláusula 54. Náo será libeÍâdo o uso dê quaisquêr vestiáÍios pâra os
Lrs!áros indicâdos pêla CESSIONARIA

Cláusula 6'. - a CESSIONÁR|a deverá enviar âle
inicio conlido na Cláusula 14, uma relação co
de documentos pessoa s dos usuáros que p



paÍa que possa ser liberado o insÍesso dos mesmos nas dependências do
Clube Atléiico YpiÍansa. Somenle os usuários cadastÍados na isla de
presenÇa da Porlaria estarão aLrlorzados a entrar no c ube

Cláusula 7r. - A cêssáo orâ pactuada e destinada somenie para Íeinos
entrê usuários lndicâdos pêlâ CESSIONÁRn, não sendo peÍmitido o uso
parajogos oÍciais, amisiosos ou lorneios com oukos participantes.

Cláusula Eâ. - Evenlual presença de prêstâdorcs dê sêrviÇos, empÍegados
ou prepostos da CESSIONARIA dêntÍo das dependências do CEDENTE
para mirslÍâr ou parlicipâr dos tÍeinos de voleibol no horáÍio acrna
êsiabelêcdo será de responsabilidade única e exclusiva da
CESSIONÁRlA, inclusive na esíeía civil, trabalhisla e criminal

Cláusula 9à. A CESSIONÁR|A págaíá âo CEDENTE pela ocupâçáo e
utilização do espaço dêscíito nâ cláLrsLrâ 1a, a quântia dê R$ 240,00
(duzênlos ê quâÍenia rêais) porcada segundajeira.

Cláusula 1O'. - O prgdrenro deve,á se|eàli/âdo pêla cEssloNÁRla
anlecipadamente e mensalmente, considerando o núrnero toial de
segundasjeirâs do mês dê utilizaçáo do Ginásio n'2. PaÍa êxemplificaÍ no
rÍês dê nrâÍço/2019 havêíá 4 (quâtro) segundasjeiras (R$240 00 x 4 .
R$960,00), cujo valor lolal corrcspondeniê deverá seÍ quitado âle o dia
01/03/2019 (último dia anles do lnicio da utilizaçáo do Glnásio n" 2 no mês

Parágrafo Único Na hipólese dos usuários da CESSIONÁR|A nâô
cornparecerem nos dias pÍé-deteíÍn nados pârâ utilização do Ginásio n'2
nào seÍá concedido qualqLrer tipo de desconto no valor a ser pago
rnensa mente (Cláusu a 10" ac ma), Íicando caracterzado como se o lreino
I vesse ocorrido normalmenle eír lâis dias.

cláusula 11'. - O CEoENÍE se responsabilizaÍá pela cobÍança dos
valorês acordados na Cláusula 10á aclma pÍefeÍencia rnenle poÍ bo eto
bancáro, ndependente de aceite, acomparhado dos respectivos
dênronstÍâtivos quando Íor o câso.

Cláusula ,2'. - O presente contraio e Íirmado por prazo delerminado, com
inÍcio em 21101/2019 e térrn no em 3111212019, podertdo dentÍo deste
prazo, qualqueÍ das parles rescindi'lo mediante notiÍcaçáo escÍilâ com
anlecedência de 1 0 (dez) dias sem que imp q ue às parlês qualq!êí pedido

Pârágrâfo Único. - Evenlla prorrogaÇáo ou renovaÇào
nova contÍataçào ou adilamenro e{press



Cláusula 13.. - A prêsênle cessâo do espaço do Ginásio n" 2 e Íeita em
caÍáteÍ precário, pemânecendo o CEDENTE com â sua posse dkela

Cláusula 14a. - Caso a CÉSSIONÁRIA permaneça no local alem do prâzo
ajustado, a sua permanêncla seÍá consideÍada como esbu ho, podendo o
CEDENTE rêquêrêrâ rc nlêgÍâÇáo dê possê, âlÍâvés do Pôdêr Jud cáÍio.

Cláusula 15a. - A CESSIONÁR|A íêcêbê, no ato da âssinatura do prêsênte
contÍâto o êspaço êm perfeitas condiçôês de u§o, obrigândo se a
conserválo e rnanlê-lo em perfe las condiçÕes, devolvendo-o ao CEDENTE
quando Íindo a presente cessão, condiçÕes em que o

Cláusula 16'. - O presente contÉto não poderá sêí cêdido ou lrânsÍerido
total ou parcâmente nem o êspaço obielivâdo podeÍá sêÍ sub ocâdo
cedido ou ernp.eslado total ou parcialmente sern consentimenio expresso
do CEDENÍE

Cláusula 17a. - Evêntuais bênfeitorias quê â CESSIONÁR|A intíôduzir
ficaráo incorporados ao espaço cêdido ê pâssarão a peí1êncêí âo
CEDENTE sem dirello de relençáo com exceção dos equipamenlos
móves. removives por sua nalureza e efeiivamenie peÍtencenies à
CESSIONÁRIA

Cláusula 1E". - A CESSIONÁR|A sê obriga a sâlisÍâzer lodâs as
exgências dos poderes púb icos, dêcoÍente da alvdade q!e exercerá no

Cláusula 19". - A CESSIONÁR|A se responsabiliza integralmenle por
eventuas mposlos, taxâs, conlÍibuiçÕês ou quâisque. outros lrbutos que
venham a ser exigidos pelo Poder Público FêdêÍâl Eslâdual ou À,,lunicipa,
êm íâzáo da ulilizâção do espaço.

Cláusula 20â. - A CESSIONÁR|A sê Íesponsabllzâ cv e cÍiminalmente
por qLrasquer danos Ínaleriais moras, lucros cêssanles ou prejuízos que
eventualmenle venha, direla ou indireiamenlê, â píovocâr ou causar a
teíceiÍos, em razâo da presenle CESSÃO no êspâço cedido ê
dependências de âcesso Íicando exmido o CEDENTE de qualquer
responsabilidadê seja êsla â que título íor independeniemenle de cu pa ou

Cláusula 2íà. - Eventualmenle, o
ântecipadamenle ao CESSIONÁR|O o uso
pâra utilização própriâ do CEDENTE,

CEDENT



constantes da cáusua 1â aclma. Ocorrendo esta hipótese haverá um
desconio do vaor a seÍ pago,.na propoÍçáo de horas náo utilizadas neslas
opodunidadês pê o CESSIONARIO

Cláusula 22â. - As paíes, de comum acordo elegem o Fóro Regional do
lpiranga para dirimirem qlaisquer dúvidas ou quesiÕes oriundas do
pÍesente conlrato, obrgando-se a pa(e vencida em demanda.Judiciâ|, â
pasaÍ os honorários advocatícios da parte vencedora na base usua dê
20% (vinte por cenlo)

E por êslarêm âssim cêrtos e ajuslados, assinam o pÍesenie em duas vias
de igualieor ê Íorrna na pÍesença de duas tesiemunhas.

São Paulo 21 de Janêiro dê 2019

NCA
Lincoln Cimali Thomé
CEDENTE
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CESS ONÁRIA


