
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONCESSÃO DE ESPAÇO PARA USO E EXPLORAÇÃO
PARAAULAS

Pelo presente in§rumento as partes de um lado o CLUBE ATLÉTICO YPIRANGA,
entidade de fins esportivos, com sede na Rua do Manifesto, 475 - lpiranga - Sâo Paulo -
Capital, inscrito no CGC/MF sob No 61.992.862fiOA1O2 neste ato representado por seu
Presidente Sr. Odair Francisco Oberle, doravante dencminado CEDENTE e de outro lado, o
Sr. Alexandre Omaghi lnocêncio, com endereço à Rua Satumo, 367 apto. 03 - Aclimação -
São Paulo - Capital, R.G.23.935.462-X, CPF 167.566.438-27, denominado CESSIONÁRIO,
ficam justo e avençado o seguinte:

1) - O CEDENTE primeiro signatário deste cede ao segundo signatário as lnstalaçôes da do
Antigo Condicionamento Físico, localizado no prédio da Sauna e Fisioterapia, situada nas
dependências do Cedente à Rua do Manifesto,475, e que faz parte integrante do patrimônio,
subordinando-se a presente cessão às condições pactuadas nas cláusulas seguintes:

2) - O CESSIONARIO utilizará o referido Espaço exclusivamente de TERÇAS a SEXTAS
FEIRAS, e especificamente nos horários descritos, como segue:
As Terças e Quintas das í5:OO às í6:00 horas.
As Terças e Quintas das Í7:OO às 21:00 horas.
As Quartas e Sextas das 08:00 ás 10:00 horas.

3) - A cessão referida na cláusula primeira, tem por Íinalidade exclusiva para uso do
CESSIONARIO, em ministrar aulas de Karate, para os associados do CEDENTE e para não
associados, sendo permitido sempre que preciso ser avaliada pelo GEDENTE, as condições
em que estão sendo ministradas as aulas.

ParágraÍo Único: Fica expressamente estabelecido que a utilização da referido Espaço aos
sábados, domingos e Íeriados, é reservada aos interesses do CEDENTE.

4) - O quadro de prestadores de serviços do CESSIONÁR|O será por ele escolhido, da forma
como melhor lhe aprover e dentro das necessidades para melhor atender aos associados do
CEDENTE, podendo esses prestadores de serviços serem contratados mediante registro pelo
regime de C.L,T. ou como profissionais autônomos ou ainda, mediante contrato com micro-
empresâs prestadoras de serviço. O CESSIONÁR|O se responsabilíza pelas despesas de
contrataçâo de mão de obra, seus encargos trabalhistas e de todos os impostos ou taxas nas
esíeras estadual, municipal e federal que recaiam sobre a mão de obra ora empregada, como
também se responsabitiza civil e criminalmente.

5) - O CESSIONARIO se obriga a apresentar mensalmente as cópias quitadas das guias de
recolhimento do INSS, FGTS, Pis e Contribuição Sindical, bem como todos os documentos
reÍerentes ao Programa de Controle Médico Ocupacional (PCMSO), aprovado pela portaria 24
de 29 de Dezembro de í994 e editada pela Secretaria de Segurança e Medicina do trabalho,
reÍerenle seus empregados regidos pelo regime da C.L.T. e que eÍetivamente prestem
serviços na sede socialdo CEDENTE.

6) - O CESSIONARIO se obriga quando da contratação de mão de obra autônoma ou micro
empresas prestadoras de serviço, que venham a prestar serviços na sede social do
CEDENTE, a apresentar cópias dos comprovantes de registros junto ao INSS, CCM e CGC,
desses prestadores de serviços.

7) - O CESSIONÁRIO, quando do efetivo início das atividades deve enviar a relação com
nome completo e documentos pessoais, dos prestadores de serviço para que possâ ser
liberado o ingresso dos mesmos nas dependências do Clube.

8) - O prazo deste contrato é de 06 (seis) meses, contados da data efetiva de sua âssinatura,
com direito de renovação por igual período, podendo ser rescindido a qualquer mornento caso
qualquer das partes venha a infringir qualquer uma das cláusulas do presente.

9) - O CESSIONARIO pagará mensalmente pela ocupação do espaço descrito na cláusula
primeira, a quantÍa conespondente a 25olo (vinte e cinco por cento) da receita bruta, a título de
cessão do espaço e 5 olo (cinco por cento) a título de taxa administrativa para cobrança das
mensalidades.

10) - O CEDENTE se responsabilizarâ pela cobrança das mensalidades dos atunos das aulas
de Karate de acordo com a tabela aprovada pelas partes comprometendo-Se a repassá-las ao
CESS IONARI O acompanhado dos respectivos demonstrativo. \ 0e/
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11) - Os preços Íixados para as aulas só poderão ser reajusados após aprovação de nova
tabela pela Diretoria do CEDENTE.

12, - o cESSloNÁRlo recebe no ato da assinatura do presente contrato o espaço em
períeitas condições.{1-r.1o-. obrigando-se a conservá-lo e mantê-lo em períeitas condíções ,
devolvendo-o ao CEDENTE quando findo a presente cessão, nas mesmas condiçÕes em que
ora o recebeu.

13) - O presente contrato não poderá ser cedido ou transÍerido total ou parcialmente nem o
espaço objetivado poderá ser sub-locado, cedido ou empreslaclo total ou parcialmente sem
consentimento expresso do CEDENTE.

14) - As benfeitorias que o CESSIONÁR|O introduzir Íicarão incorporados ao ímóvel cedido e
pagsaçlo a pertencer ao CEDENTE, sem direÍto de retenção, com exceção dos equipamentos
móveis, removíveis por sua natureza e efetivamente pertencentes ao Cg'SSlOfrfÁniô.

15) - o CESSIONÁRIO se obriga a satisfazer todas as exigências dos poderes públicos,
deconente da atividade que exercerá no espaço cedido.

16) - O presente contrato é Íeito por prazo determinado, podendo dentro do prazo, qualquer
das partes rescindi-lo mediante notifição escrita com antecedência de 30 (trinta dias), sem que
implique às partes qualquer pedido de perdas e danos.

17) - A presente cessâo do espaço é feita em caráter precário permanecendo o cedente com a
sua posse direta.

18) - caso o CESSIONARIO permâneça no local além do prazo ajustado, a sua permanência
será considerada com esbulho, podendo o CEDENTE requerei a reiniegraça'o Oa posse,
através do Poder Judiciário.

19) - As partes, de comum acordo elegem como de seu domicilio, o Fórum Regional cto
lpiranga para dirimirem quaisquer dúvidas ou questôes oriundas do presente contrato,
obrigando-se a parte vencida em demanda Judicial, a pagar os honorários advocatícios da
parte vencedora, na base usual de20yo (vinte porcento).

E por estarem assÍm certos e ajustados, assinâm o presente em duas vias de igual teor e
forma, na presença de duas testemunhas.

São Paulo, 01 de Agosto de 2A07.
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