
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DO GINÁSlo N'2 PÂRA USO E
EXPLORAÇÃO PARA AULAS DE BASOUETEBOL

Pelo presente inslrumenlo as paíes de um lado o CLUBE ATLÉTlco YPIRANGA,
entidade de fins esporlivos, com sede na Rla do Manifêsto, 475 - lpiransa - São
Paulo/SP, inscrito no CNPJ sob n" 61 .902.862/0001-02 neste ato represenlado por seu
Píesideniê, Sr. Lincoln Cimâtti ThoÍné, doÍâvântê dênominado CEDENTE, e dê oulro lâdo,
a êrnprêsâ CONTINENTAL SPORTS & BUSINESS EIRELLI ME, inscÍita no CNPJ sob nÔ

27.7103581OOO1 64, com sêdê na Ruâ Victor Brechêrêi, 105, 1o andaÍ - \,,ila YaÍa - CEP:
06026-000, Osasco/SP, neste ato represenlada pelo SÍ. Denilson da Sllva Leite, podadoí
da Cedula de ldenlidade RG nô 17.660.513 SSP/SP insc to no CPF/IúF sob n'
073.591.118-54. Íêsidêntê e domiciliado à Rua Vicêniê FlonÍrdo Neto. 148 - Vla Baronesa
- cEPr 06268-160 - osasco/SP, ora denominado CESSIONÁRIO, estabelêcêm o
sêguiniê:

As paÍtes acima ideDtificadas têm, enlre si, justo e acedado o pÍêsenlê CoNTRATO DE
cESSÃo Do GINÁSIo No 2 PARA USo E EXPLORAÇÃO PARA AULÂS DE
BASOUETEBOL, quê sê regeÍá pêlas cláusulas e pelas condjçÕes dêscíitâs nêsle

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula í". O presenle conlralo iem como objêlo á cessão de espaço fisico pârâ o
CESSIONÁR|O desenvolvêr suas âtividâdês ê âulas da modalidade basquetebol, a serêm
ministradas ro ginásio n" 2 do CEDENTE, localizado à Rua do lúanifesto, 475, baiÍo do
lpiranga São Paulo/SP, subordinando'sê â píesente cessão às condiçôes pacluadas nâs

Cláusula 2'. As âLrlâs d.ê bâsquêtebol, Ínêncionadas na Cláusula anlerlor, sêíão
ministradas pelo CESSIONARIO para crianças de 06 a 17 anos.

Pârâgrâfo 1o. o cEssloNÁRO, de acoÍdo com o ConlÉto firmado êm 27 de setembro de
2018 COM A THINK MARKETING CONSULÍORIA E GESTÃO DE NEGÓCIOS LÍDA,
que é contralada da NBA Prcpedes, lnc. (NBAP). utilizaÍá nos lreinos ministrâdos, o
progÍama baseado no licenciamênlo dâ mârcã NBA Baskelbal Schoolcomo uma unidâde

PaÉg.âÍo 2o O prosrama NBA Bas'êlbâll School é de tolal Íesponsabilidadê do
CESSIONÁRIO que detem o CONTRATO com o LICENCIADOR THINK MARKETING
GoNSULTORIA E GESTÃo DE NEGÔclos LTDA, sendo o CEDENTE responsável
âpênas pela cessão do espaço paÉ a realização dos treinarnêntos.

Cláusula 3'. O CESSIONÁR|O poderá minisràr as aulas tanlo oa? âlunos assocr
clube CEDENTE bem como paE alunos náo assoclados do c ubê CEDENTE,
esles ulrirros deveráo se' 'o caoos pelo pÍopno CESSIONÁR|O.



Cláusula 4'. os âlunos nâo âssociados, que Íorem indicgdos pelo CESSIONÁRIO,
deverão ser insiÍuidos e avlsados dirctâmêntê pêlo CESSIONÂR|O que manterão ra sede
dâ CEDENTE obrigações e Íesponsabilidadês, obêdêcêndo iodas âs normâs ê instruçóês
inlernas de compoÍiamenlo lals quâis os alunos associados.

DOS HORÁRIOS ÀCORDÀDOS PÂRA USO DO GINÁSIO NO 2

Clausula 5à.. Após examinar a disponibilidade de horários do ginásio no 2 do CEDENTE,
o CESSIONÂR|O dêiiniu que utilizaÍá o rêÍêrido g násio nos seguintês dias ê horádos: às
lerçasjeiras e às quinlasjeiras, no ho.ário das 14h30 às 17h00.

Parásrafo Único. O CESSIONÁR|O, de acordo corn as necessidades, poderá nêsocâr
novos horários para a expansão dos lre namenlos de basquete, rcspeitando os interesses
do CEDENTE.

OAS OBRIGACÕES DAS PARTES

cláusulâ 6a. - o GEDENTE deverá íornêcêr âo CESSIONÁRIO todas as iníorrnaçóês
concernentes aô perÍê lo uso do êspâÇo objêlo do prêsente coniÍaio.

Cláusula 7". - O CEDENTE se obrga a apresentar do CESSIONÁR|O. quãnoo solicilâdo
todos os documenlos necessários ao bom eíelcumprimento do presênlê conlrâlo.

Cláusula 8r. - O CESSIONÁRIO aprêsenlaÉ mensalmente, ou quando ÍoÍ solicilado pelo
CEDENÍE, uma Íelação atualizada dos alunos não associados, mêncionâdos na cláusula
r" acrma que paílrc pam das aulas mrnrslrcdas pelo CESSIONÂR|O nas dêpê1dêncÉs do
CEDENTE, a Ím de que possa ser liberado o insÍesso dos mesmôs nâs dêpêrdências do
clube. durante os horáÍios das aulas.

c,áusula 9'. - O CESSIONÁRIO Íecebe no alo da asslnatura do presente contrato o
êspaço em peíeiias condições de uso obrigando-se â corservá-lo e mântê-lo em
perfeiias condiÇÕes, devolvendo-o âo CEDENTE quando índo a presente cessâo, nas
mesmas condiÇóes em que ora o recebe!.

Cláusula 'lO'. - O quadro de presladores de seaços do CESSIONÁRlO pâÍa nrnrslrar
suas aulas no Ginásio nô_ 2 oÍa cedido seÍá por ele escolhido, dâ ioíma quê melhoÍ lhe
aprouver O CESSIONARIO sê íesponsab zâ pelas despesas de conlralaçâo e
manulenção de seus prepostos, prestadoíês de serviços ou êrnpregados, assim corno
pelo pagamento dâ remunerâçáo destes dê todos ê eventuais encargos trcbalh stas, ê dê
looos os imposlos ou laras nas êsleÍas esladudl. muniLipale íedêíàlouê Íecaiam sobÍe a
Táo de obíã poÍ êlê empÍegada lguahente o CESSIONARIO se responsabrlza civil e
crlm na mênlê por danos que possam vir â seÍ câusâdos poÍ seus pÍepostos, píêsladorês
de sêrv ços ou empresados.

Parásrafo único. - O CESSIONÁR|O deverá nÍorínâr o CEOENTE sobre
conlratação dê píêsiador de serviços, prepostos ou êmpregados, caso ocora aái
do capul oa Clà-s-la l0â acrma para que e§les possam seÍ rncluídqs na eraÇádê1
ao CREI pêo CEDENTE bêm cono para lrbeÍaÇão de ingrê§* dos nesrros
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dêpêndências do clube durantê ôs hoÉros das âulas O CESSIONÁR|O se
rcsponsabiliza por rodâ a documenraçáo ÍefeÍente ao CREF e por danos que possarn vir a
ser causados poÍ seus prepostos, prestadoÍes de seÍviços ou empregados junto ao

Cláusulâ 11a. - Caso ocoía a hipólêsê dâ C álrsulâ 1O' ac ma, o CESSIONÁRIO deveÍá
âprêsêntâr, as cópâs quiladas das guas de rêcolhimenlo do INSS, FGTS, PIS ê
Conlribuiçáo S ndical bem como todos os docurnenlos reíeíenles ao Programa de
Conlrcle Í!,Iédico Ocupacional (PCIVISO), relaiivo ao período dê trâbâho de sêus
empregados e/ou prepostos no estâbêlecimênio do cEDENTE

Cláusulá í2a. O CESSIONÁR|O, quando do efetivo inicio das atividades, devêíá enviar
umâ relâÇão com nomes compleios e númeÍos de documentos pês§oa s de sêus
prepostos pÍesiadoÍes de serv ços ou empregados, a Ím dê quê possa sêr libeÍado o
ingresso dos mesmos nas dependências do clLbe, duÍânte os hoÉrios estabelecidos na
cláusula 5â do pÍesenle conlrato

Cláusula l3'. - O prêseniê contrato náo poderá ser cedido ou trânsíêrido totâl ou
pârcialmenie, nêrn o espaço objetivado poder ser sub'locado, cedido ou empreslado lola
ou parcialmenle, sem o consenlimenlô êxprêsso do CEDENTE.

Cláusula írt'. - Evênluas benÍellorias que venham â seÍ inlroduzidas pelo
cESSloNÁRlo Ícaíáo incoÍporadas ao imóvel cedido e passaíáo a pertenceÍ ao
CEDENTE, sem dlrelo de relençAo, com e)(ceçâo dos equiPamenlos móveis, rernovívêis
por sua nalureza e eíetivamente peÍlencêntes ao CESSIONARIO.

Cláusula 15'. O CESSTONÁR|O se obriga a salisÍazer lodâs âs êxigências dos poderes
públicos, decoÍÍentes da alvdade que exercerá no espâço cêdido

DO PAGAMENTO

cláusula 16'. - O CESSIONÁR|O pagará
espaÇo descrilo na cáusula 1a do presêntê

a) a quanla coÍespondêntê a 30% (lrnla por cento) da receita bÍuta (proveniente da
cobrança dê mênsâlidade dos alunos) a lítulo de cessão do êspâçoi

b) a quântia correspondente a 5 % (cinco por cênlo) da receita bruta (provenenle dâ
cobrança de mensalidade dos a unos) â tiiulo de taxa administrativa paía cobrança
dás mensaLidâdes

Cláusula í7'. - o GEDENTE se responsabl zâ.á pela cobrança das mensalidadês dos
a unos das aulâs de basquetebol ministradas pelo cESslONÀRlO no espâÇo cedido de
acordo com tâbela de preÇos aprovâdâ em comum acordo pelas paítes.

ao CEDENTE mensalmenie, pela ocupâçâo do

cláusula 1Eâ. - Após a ârrecadação pelo cEDENTE dos va oÍes relativos à cob
mênsâlidades dos aunos (conÍoÍme Cláusua 17a aclrna), seÍão deduzidos
âcoÍdados na cláusula 16â acima, sendo o valor resullante deslâ opêração
íepassado orelâmenre pelo cEDENTE ào CESSIONÁRlO álê o 6'rse)flo) dra

SUbSEqUê'Iê, 
V]\



Cláusula í9'. - Os pÍeçosÍxados paÍa as mênsalidades cobradas dos âlunos só poderão
serreajustados pelo CESSIONARIO em comum acoÍdo com a dlreloria do CEDENTE.

Cláusula 20'. -Atolâlidâde do valoí liq'rido aÍêcâdâdo nâ conlíâlaçáo dê pâlroclnio para
o unifoÍmê ull zâdo pêlos alunos duÉnte lodâs âs âtividâdes, sêÍá intêiíamênlê dêsiinado
do CEDENTE. náo cabendo qualq-e'vaor ao CESSIONÁRlO.

Cláusula 21á. - Todos os tributos (impostos, taxas e contribuiçÕes) de natureza íêdêral,
esiadua e municipa, incidentes ou que venham a recair sobre os píêços do píêsêniê
conlrato, serâo de responsâbilidade única ê êxclusiva dê cada parlê na mêdida das

DOS TRIBUTOS

DO PRAZO

é ÍÍmado po' pralo deermi_ádo com in cio êm

êm caràler precaro, permanecendo

Cláusulâ 22'. - O presenie conÍalo
01 n1 DO19 e létminõ en 31 h2DO19

Parágrafo Únicô. Evênluâl proÍÍogâÇão ou rêrovaçáo deste contÍato deverá seÍ objeto
de nova contrataÇão ou adilâmento expresso.

Cláusula 23'. -A presenlê cêssao do espaço é lêita
o CEDENÍE com a sua possê direta.

Cláusula Z'. - Câso o cEssloNÁRlo peÍmâneça
sua permânência sêrá considerada como esbulho,
reintêgrâçáo de posse, akavés do Poder Judiciá o.

no local aém do prazo ajuslado, â
podêndo o CEDENTE ÍequeÍer a

cláusula 25a. - A presente cessão lambém podeÍá ser rescindida por qualquêr das
paÍtes, a qualquer tempo, mediânlê pÍévia comunicação escÍila à ouÍa, com Íin1a diâs de
antecedência dâ data quê se pÍetende êncerÍâr o Íeferido contrato, sem quê implique para
a paÍte, quaisquêr pedidos de perdas e danos pela rcscisão do píêsênte contÍato.

Parágrafo ío - O contÍato lambém podêÍá sêr rescindido em caso dê vlolaçáo de
quaisquêr das cláusulas aqui êslabêlêcdâs, pela parte Prêjudicadâ, mediante denúncia
imediala, sêm pÍejuízo de eventualindenização cabível

oÀ RESCTSAO

Paágrafo 2" OuâlqueÍ lolerância das pâdes quânto ao descump mento dâs
do píesenle conlrâto constituiÍá mera libêíalidade, não configurando íênÚncia ou
do conlraro ou de suas clausL as quê poderão seÍ eísrdos a quâlquêÍte\o
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DÂS CONDICóES GERAIS

Cláusulã 26'. - As parles dêclaram não haver entÍe si vínculo empÍegatício, tendo o
CESSIONÁR|O plena e lolal autonomia na execuçáo de suâs atividadês como proÍessor,
dêsdê que prestados confoÍme as condiçóes ora pacluadas ê demâis êrigências Lêgais
quanlo â Íesponsabilidade.

cláusula 27'. - Que o CESSIONÁR|O responde exclusivamêntê por evêntual
imprudência negligêncla, impeÍÍcia ou dolo na execução de sêíviÇos quê venhâm a
causar qualqueÍ dano ao CEDENTE ou a ierceÍos, dêvêndo rêsponder regressivamente
caso o CEDENTE seja rêsponsâbilizâdâ iLrd cla mênte poÍ iais falos, desde que haja â

cláusula 28'. - Oue o pÍesente instÍumento de conlíaio, constitui o ünico documenlo
regulador das ÍelaçÕes entre as pâde§, Ícándo expressarnenle revogados lodos ê
quaisquer oulros entendimentos existentes aié a dâta, ainda que verbais, só podendo sêr
modiÍcados ou allerados êm quasquêr de suas cáusulas e condiçÕes por êscíto e
contendo a âssinâtuÍa das partes conÍatântes

Pârágrâfo 30 A Íêscisâo do presente instrurnenlo não extinguirá os dirêilos e
obrigaçôes, dêcorrêntes da cêlêbmçáo dêste conÍato e adquindos durantê suâ vigênciâ,
que as partes tenham ênlrê s ê pârâ com terceiÍos

Cláusula 29'. - Se qualquer condiçáo dêstê contÍato ior considerada nula ou sem eíêilo,
no lodo ou em parte as demâis condiçóês deveráo peÍmanecer váiidas e dêveÍáo seÍ
inlerpreladas dê forrna a pÍeseruar â va idade do Íesiante do contrâto e os píopósiios que
âs parles alribuiÍam ao rnêsÍno.

Cláusula 30'. Qualquer seruiço adicional dêsdê que acoÍdado entre as pârtes, seíá
objeto de teÍmo aditivo ao nslíumênto oíiginal.

cláusula 3í.. - Fica eelo o foro do lpiranga pam nêlê sêrêm diÍimidos quaisqueÍ dúvidãs
o undâs do presenle conlralo, Íenunciândo as parlês a qualqueÍ outÍo por mals
píivilegiado que seja, aÍcando a parte vencda, êm caso dê inteÍvençáo, com o pagamênio
dâs custas e honorários de advogado da parlê vêncedoÍa

E por eslaíêm iustos e avençados, Íirmam o
teor e Íorma, na presença das teslemunha§

são Pal]lo, 01 de Janeirc dê 2018.

presenle instrumênto êm 3 (três) vias de igual
quê iambém o asslnarn, dando tudo por bom,

CLUBE ÀTLETIC
LINCOLN CIIIIATÍI
PRESIDENTE

THOME
- CED



DENILSON DÀ SILVÀ LEITE. CON PORTS & BUSINESS EIRELI - IIíE
MICROEI\íPREENDEDOR - CESSI
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PR !/IE|RO ÁDtTÂirENTO AO CONTRATO DE pARTtCtpÁçÃO NO
PROGRÀMÀ NBA BASKEÍBALL SCHOOL

Pelo orese rle rnsrrÍê. ô pài(Jlar d> pales abà\o àscnádr\

CONTINENÍAL SPORTS & BUSINESS EIRELLI
(IIIIICROEMPREENDEOOR), inscrila no CNPJ sob no 27.710.358/0001-64, com
sede na Rua Vôtôr Brecheret 105, 1" andar Vilá Yará - CEP:06026-000
Osasco/SP, nesle âlo devidamenrê represenrâda pôr sêu reprêsentante legat,
Sr Dêilson da Siva Leire, pôrradôr da Cédulâ de ldeniidade RG n"
17660.513 SSP/SP insc to no CPF/NIF sob no073591.11854 residente e
domcliado à Rua Vicenle Flôrndô Nêlô 14a vih Bârônêsá - cFP'06268-
160 Osasco/SP, doravânte des g nada s mp esmenie CONTRATANTE'jê,
THINK MARKETING CONSULTORIA E GESTÃO DE NEGóCIOS LTDÂ,,
sociedâde empresária de Ésponsab lidáde limtadâ, êstabêlecida com sede na
Rua das FiandeÍas 148 ctto 146 Vla Oímpia, na cdade de São Pauto,
Estado de Sáo Paulo, CEP 04545-000, inscÍila no Cadastro Naciona dâs
Pessoas Jlrídicas - CNPJ/Í\4F sob o no 30.551 548/0001 90, neste aio
devdámerte ÍêpÍesêntada por sêu repÍesenlanle lega Arthur lúarce Abdala
Borel i doravanlê dês gnada s mplesmenie "CONTRATADA";

CONTRÀTANTE e CONTRATADA, nestê atô ôônjunlámêntê dêóominãdâs
'Pades" e lnd vld uálmentê "PáÍtê'

E. aida na cond çáode INTERVENIENTE -ANUENTE:

CLUBE ATLÉTICO YPIRANGA entdáde deíns esponivos com sêde na Rua
do lr/lánifesto 475 - lpranga - Sáo Pauo/SP nsc.ilo no CNPJ sob no
61 902 862/0001-02 neste atô represêntado por seu rcprêsentâitê lêgâ1,
PÍêsidêntê do Cubê Atlético Ypnansa Sr. Lincon Cimalii Thomê, doravante
dênom nada simplesrnentê "INTERVENIENTE-ANUENTE",

CÔNSIDERANDO OUE'

B)

EÍr 27 de selembro de 2018 as Pades celebraÉm o Conkato de
Pariicipação no Programa NBA Baskelball School, por meio do qual
a CONTRATANTE adeÍu ao Programa NBA BaskelballSchoo como
uma Unidade Pãrticipánie.
No contexto do Conlralo a CONTRATÂNTE se obrigou â âdquirÍ da
CONTRATADA os UniÍomes, e Ío.necé los aos proÍissionas
responsávels bem @mo aos allnos mairiculados e pÉlicantes de
iodas as âiividades ineenles ao Progama oferecido pela
CONTRATANTE duránte a prática despôrtiva.
A CONTRATANTE assomo ardá a obÍigação de Íázer com que
seus prcíssonais e aunos ullizem os referidos uniformes. duÍante
todasasetapas das atividades re alivas ao PÍoqramai

c)

D) Sêqurdo d CONTRATANTE os Ur rÍores deve,ào se' drerdrelle
Íôrnecdos pelâ CONTRATÀDA ao INTERVENIENTE-ANUENTE



E)

qual procederá a venda dos mesmos áos aunos
oferecidô pêlá CONTRÂTANTE
As Pares desejam ÍesulaÍ as ateraçóes tunto ao
âléndêr às nê.essidádês dá CONTRATÃNTE

Com base nas consdeÉçóes acima, resolvem as Paries frmar o presente
PrimeÍo Adilâmentô âo Contrato de Pánicipação no Programâ NBA Basketbal
School, o quâ sêÉ €gdo pêos segu ntêstêrmos êcondições

1, DEFINIÇÔES

1,1. No conle{o dêsle Aditamênro, sâlvo se de outro modo ãqui expresso,
as palavras e êxpÉssõês gÍaíadas êm lêtÉ maiúscula deveáo ler os
signif cados alribuídos no Conlrato

2. DO FORNECIMENTO DOS UNIFORMES
CONTRATADA À !NTERVENIENTE.ANUENTE

2.1. Os unlÍoÍnrês dê Alunos adquiÍidos pela CoNTRATANTE no âmbito do
CôrtÍáto seráo lornecidos pela CONTRATADA à INTERVENIENTE-
ANUENTE, a qoál rea izará a venda dos Unilormês âos aúnos do Pogêma
oÍerêc do pêla CONTRATÀNTE ne un idade Clube Ailético Ypirângá.

2.1.1 o fornecimento dos UniÍomes de Alunos pela CONTRATADA à
INTERVENIENTE"ANI.JENTE nos têrmos deste Aditamento implcâÍá na
sat sfação de suas obrigaçóes relalivâs a tais íornêcimenlos conÍome disposto
no contalo ê êm seusAnexos.

2.1.2 os unifoÍmes dê Aluros mênconados na pÍesente cáusula sáo
cômpostos dás seguinies peças de vestuário: cam sa dlpla face e bemudâ. O
pEço de cadâ umá deslas peçâs a seÍpago pelo INTERVENIENTE ANI.IENTE
conslam noANEXO 1 do presenre ADIÍAM ENTO.

2.2. Os pagârnentos devidôs pela aquisiçáo dos UniÍomes de alunôs seráo
Íeâlzados pea INTERVENIENTE-ANUENTE obrigardo se a CONTRÀTÀNTE
so idariamentê pea suá solvéncia

2.3. Todas as deÍnâ s obrgaçôes relativas âo Íornêc Ínênlo dos Unfomes de
alunos a todos os âunos malriculados no PÍogÍama oíerecdo pela

CONTMÍANTE na un dade Cubê Atlêtico Yprárga, bem como dê êxigénca
de sLa Llizaçáo oor reÍerdos àL1os pêÍaàneem er vgor e à
CONTRATANTE obrigá-se, neste aio a lazeÍ com que a INTERVENIENTE-
ANUENTE cumpra as inlegÍâlmente sob pena de aplcáção das sançÕes
prêvslas no conirato e em sêusanexos

3. DTSPOSTÇÓES GERÀ|S

3.1. Lei Aplicável Esle Adtámento será regidô e inteÍpretado
com as lêisda República FêdeÍâtiva do Brasi

DE ALUNOS PELA



3.2. Demais Disposiçóes. Pemanecem inateÉdas âs dêmâis disposiçôes
do Conlralo que não ienhám sido expÍessâmenle a têrâdas ou modiÍcadas por

3.3. Solução de Di3putãs, Todo e quaqler iitigio o! conlÍovérsia ôÍi9 nário
ou decoÍenle do pÉsente Adtâmenlo, inclsive aquêlês rêlativós à sLá
exslênca, vâlidâde, eiicác a, cumprimenlô, intêrpÍelâçàô ô! rescsãô e súas
conseq!ênclas, seÍá deín tivámêntê dêcidido de acordo com as d spos ções dâ
Clálsúlâ 6 dô Cônlrálô

3,5. Ces3ão Este Adiamenlo náo poderá ser
Paries sem o consentimenio prevo, por escrllo
Adiiamento obrqará ê beneficiârá as Pânes e seus
cess onáriôs qúê v êreÍn â sêr autôÍzâdôs

3,4, lrrevogabilidade ê lrrêthtabilidadê. Este
pelas Panes em €ráteÍ irrevogáveLe iÍretratávêl

E, por êslârem âssm justas e conlÉtadas
Adilamento em 2 (duas) vias de igua ieor
lêslêm!nhás abãixo indicàdás

Aditámenio é elebrâdo

cedido por qualquer das
das demais Parles Este
respeclivos sucessores e

3.6. Rênúnciãs ê Altêraçóês. Este Adilameilo só pôdêrá sêr alteÍado,
subslltuído canceado, renovado ou proÍosado, e só podêÉ havêÍ €núncia
aos temos desie Adiâmenio, por meio de nstrumento escrito âssinâdo por
tôdâs âs Pârtes ou, em caso de renúnciâ pea Pane que esiiver renunciando
ao dneito relevantê Nênhum âlraso ou omissáô dê quaqleÍ das Pades em
exercer qualquêr dúeto nos lêrfiros desle aditâmento deverá operar como uma
Énúncia a esse direilo ou novação, nem impedÍ o exeÍcico posteror ou

3.7. Ouaquff têmo ou dsposção deste Ad tamenio que seta declanado
inválido ou nexequível deverá 6er cons deradô inêl câ2 somenle na medida de
ial nvalidade ou nexequibiidâdê sem loÍnar .válido ou inexequivelos temos
e disposiçóes remanescenies da.eÍerida cláusula e/ou destê Adilamênto

CONTRATANTE: CONTINENTA SINESS EIRELI

ORIA E GESTÂO DETHINt< MARKEfING CONSU
NEáóCloS LÍDA
ArlhurMâcê Abdâlâ BÕrê li
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UNIFORME DOS ALUNOS

Os uniloÍmês dos alletas da Conlinental Sports &
composlos poÍcamisãdupla lace e bemudaquê deverào

o

,o

cúslo do relendo unÍome (Camisa e Bêmudâ)âo ClubeAllélico Ypnanga é
R$120,00.

Eíêndo uniíoÍme náo pode séÍ comerciâlizado emseparãdo.

/


