
INSTRUMENTo PARTIcULAR DE cESSÃo oo GINASIo No 1 PARA USO E
ExPLoReÇÃo PARA AULAS DE voLErBoL

Pelo presente instrumento as partes de um lado o CLUBE ATLÉTCO YPIRANGA,
entidade de fins esportivos, com sede na Rua do Manifesto, 475 - lpiranga - São
Paulo/SP, inscrito no CNPJ sob no 61.902.86210001-02 neste ato representado por seu
Presidente, Sr. Lincoln Cimatti Thomé, doravante denominado GONTRATANTE, e de
outro lado, a empresa SERGIO MARQUES DA CRUZ (MICROEMPREENDEDOR
INDIVIDUAL), inscrita no CNPJ sob no 29.817.695/0001-80, neste ato representada pelo
Sr. Sergio Marques da Cruz, portador da Cédula de Identidade RG no 33.163.993-2
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob no 352.206.648-08, residente e domiciliado à Rua
Pequeno Romance, 95 - apto 12 - bloco A - Conjunto Habitacional Sitio Conceição -
CEP: 08473-130 - São Paulo - Capital, ora denominado CONTRATADO, estabelecem o
seguinte:

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente CONTRATO DE
GESSÃO DO G|NASIO No I PARA USO E EXPLORAÇÃO PARA AULAS DE
VOLEIBOL, que se regerá pelas cláusulas e pelas condiçÕes descritas neste documento.

DO OBJETO DO CONTRATO

Gláusula 1". O presente contrato tem como objeto a cessão de espaço físico para o
GESSIONÁruO desenvolver suas atividades e aulas da modalidade voleibol, a serem
ministradas no ginásio no 1 do CEDENTE, localizado à Rua do Manifesto, 475, bairro do
lpiranga, São Paulo/SP, subordinando-se a presente cessão às condiçÕes pactuadas nas
cláusulas seguintes.

Gláusula 2". As aulas de voleibol, mencionadas na Cláusula anterior, serão ministradas
pelo CESSIONÁRO para pessoas com idade a partir dos22 anos.

Gláusula 3". O CESSIONÁruO poderá ministrar as aulas tanto para alunos associados do
clube CEDENTE, bem como para alunos não associados do clube CEDENTE, sendo que
estes últimos deverão ser indicados pelo proprio CESSIONÁRIO.

Cláusula 4a. Os alunos não associados, que forem indicados pelo CESSIONÁRIO,
deverão ser instruídos e avisados diretamente pelo CESSIONARIO que manterão na sede
da CEDENTE obrigaçÕes e responsabilidades, obedecendo todas as
internas de comportamento tais quais os alunos associados.

instruções

Clausula 5a. - Apos examinar a disponibilidade de horários do ginásio no 1 do

o CESSIONÁRO definiu que utilizará o referido ginásio nos seguintes dias e
terças-feiras e às quintas-feiras, no horário das 14h00 às 1 5h30.



DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Gláusula 6". - O CEDENTE deverá fornecer ao CESSIONÁruO todas as informações
Goncernentes ao perfeito uso do espaço objeto do presente contrato.

Cláusula 7a. - O GEDENTE se obriga a apresentar ao CESSIONÁRIO, quando solicitado,
todos os documentos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente contrato.

Cláusula 8a. - O CESSIONARIO apresentará mensalmente, ou quando for solicitado pelo
CEDENTE, uma relação atualizada dos alunos não associados, mencionados na c!áusula
3'acima, que participam das aulas ministradas pelo CESSIONÁnlO nas dependências do
CEDENTE, a fim de que possa ser liberado o ingresso dos mesmos nas dependências do
clube, durante os horários das aulas.

Ctáusula 9a. - O CESSIONÁRIO recebe no ato da assinatura do presente contrato o
espaço em perfeitas condiçÕes de uso, obrigando-se a conservá-lo e mantê-lo em
perfeitas condiçôes, devolvendo-o ao CEDENTE quando findo a presente cessão, nas
mesmas condições em que ora o recebeu.

Cláusula 1Ou. - O quadro de prestadores de serviços do CESSIONARIO para ministrar
suas aulas no Ginásio no 1 ora cedido será por ele escolhido, da forma que melhor lhe
aprouver. O CESSIONÁnIO se responsabiliza pelas despesas de contratação e
manutenção de seus prepostos, prestadores de serviços ou empregados, assim como
pelo pagamento da remuneração destes, de todos e eventuais encargos trabalhistas, e de
todos os impostos ou taxas nas esferas estadual, municipal e federal que recaiam sobre a
mão de obra por ele empregada. lgualmente o CESSIONARIO se responsabiliza civil e
criminalmente por danos que possam vir a ser causados por seus prepostos, prestadores
de serviços ou empregados.

Parágrafo único. O CESSIONÁnIO deverá informar o CEDENTE sobre eventual
contratação de prestador de serviços, prepostos ou empregados, caso ocorra a hipótese
do caput da Cláusula 10a acima, para que estes possam ser incluídos na relação enviada
ao CREF pelo CEDENTE, bem como para liberação de ingresso dos mesmos nas
dependêncías do clube, durante os horários das aulas. O CESSIONÁruO se
responsablliza por toda a documentação referente ao CREF e por danos que possam vir a
ser causados por seus prepostos, prestadores de serviços ou empregados junto ao
mesmo orgão.

Cláusula 1f . - Caso ocorra a hipotese da Cláusula 10u acima, o CESSIOruÁruO deverá
apresentar, as copias quitadas das guias de recolhimento do INSS, FGTS, PIS e
Contribuição Sindical, bem como todos os documentos referentes ao Programa de
Controle Médico Ocupacional (PCMSO), relativo ao período de trabalho de seus
empregados e/ou prepostos no estabelecimento do CEDENTE.

Cláusula 12a. - O CESSIONARIO, quando do efetivo início das atividades, deverá enviar
uma relação com nomes completos e números de documentos pessoais de seus
prepostos, prestadores de serviços ou empregados, a fim de que possa ser liberado o
ingresso dos mesmos nas dependências do clube, durante os horários na
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cláusula 5a do presente contrato.
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Cláusula 13a. - O presente contrato não poderá ser cedido ou transferido total ou
parcialmente, nem o espaço objetivado poder ser sub-locado, cedido ou emprestado total
ou parcialmente, sem o consentimento expresso do CEDENTE.

Cláusula 14a. Eventuais benfeitorias que venham a ser introduzidas pelo
CESSIONÁnIO ficarão incorporadas ao imovel cedido e passarão a pertencer ao
CEDENTE, sem direito de retenção, com exceção dos equipamentos móveis, removíveis
por sua natureza e efetivamente pertencentes ao CESSIONARIO.

Cláusula í5'. - O CESSIONÁRIO se obriga a satisfazer todas as exigências dos poderes
públicos, decorrentes da atividade que exercerá no espaço cedido.

DO PAGAMENTO

Cláusula 16a. - O CESSIONÁR|O pagará ao CEDENTE mensalmente, pela ocupação do
espaço descrito na cláusula 1a do presente contrato:

a quantia correspondente a 50% (cinquenta por cento) da receita bruta (proveniente
da cobrança de mensalidade dos alunos) a título de cessão do espaço;
a quantia correspondente a 5 % (cinco por cento) da receita bruta (proveniente da
cobrança de mensalidade dos alunos) a título de taxa administrativa para cobrança
das mensalidades.

Gláusula 17a. - O CEDENTE se responsabilizará pela cobrança das mensalidades dos
alunos das aulas de voleibol ministradas pelo CESSIONARIO no espaço cedido, de
acordo com tabela de preços aprovada em comum acordo pelas partes.

Cláusula 18a. - Apos a arrecadação pelo CEDENTE dos valores relativos à cobrança das
mensalidades dos alunos (conforme Cláusula 17' acima), serão deduzidos os valores
acordados na Cláusula 16a acima, sendo o valor resultante desta operação matemática
repassado diretamente pelo CEDENTE ao CESSIONÁruO até o 6o (sexto) dia útil do mês
subsequente.

Cláusula í9a. - Os preços fixados para as mensalidades cobradas dos alunos só poderão
ser reajustados pelo CESSIONARIO em comum acordo com a diretoria do CEDENTE.

Gláusula 2Oa. - Na hipotese de contratação de patrocínio, por parte do CESSIONARIO,
para o vestuário utilizado pelos alunos durante as atividades, desde que aprovado pelo
CEDENTE, a partilha do resultado advindo de tal patrocínio será de 50% do valor líquido
arrecadado para o GESSIONARIO e 50% do valor líquido arrecadado para o CEDENTE.
Referidas importâncias deverão ser distribuídas até o 6o dia útil do mês subsequente ao
recebimento dos valores correspondentes ao patrocínio.

Parágrafo único. - Se a contratação de patrocínio, mencionado no caput da Cláusula 204

acima, for realizado apenas pelo CEDENTE, o resultado advindo de tal patrocÍ5tio será
inteiramente destinado ao CEDENTE, não cabendo qualquer valor ao GESS

a)

b)

DOS TRIBUTOS
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Cláusula 21^. - Todos os tributos (impostos, taxas e contribuiçÕes) de natureza federal,
estadual e municipal, incidentes ou que venham a recair sobre os preços do presente
contrato, serão de responsabilidade única e exclusiva de cada parte na medida das
disposiçÕes legais.

DO PRAZO

Cláusula 22". - O presente contrato é firmado por ptazo determinado, com início em
0110312018 e término em 3111212018.

Parágrafo Único. - Eventual prorrogação ou renovação deste contrato deverá ser objeto
de nova contratação ou aditamento expresso.

Cláusula 23a.- A presente cessão do espaço é feita em caráter precário, permanecendo
o GEDENTE com a sua posse direta.

Cláusula 24^. - Caso o CESSIOUÁR|O permaneça no Iocal além do prazo ajustado, a
sua permanência será considerada como esbulho, podendo o CEDENTE requerer a
reintegração de posse, através do Poder Judiciário.

Cláusula 25a. - A presente cessão também poderá ser rescindida por qualquer das
partes, a qualquer tempo, mediante prévia comunicação escrita à outra, com trinta dias de
antecedência da data que se pretende encerrar o referido contrato, sem que implique para
a parte, quaisquer pedidos de perdas e danos pela rescisão do presente contrato.

Parágrafo ío - O contrato também poderá ser rescindido em caso de violação de
quaisquer das cláusulas aqui estabelecidas, pela parte prejudicada, mediante denúncia
imediata, sem prejuízo de eventual indenização cabível.

Parágrafo 2o - Qualquer tolerância das partes quanto ao descumprimento das cláusulas
do presente contrato constituirá mera liberalidade, não configurando renúncia ou novação
do contrato ou de suas cláusulas que poderão ser exigidos a qualquer tempo.

Parágrafo 30 A rescisão do presente instrumento não extinguirá direitos e
obrigações, decorrentes da celebração deste contrato e adquiridos d

que as partes tenham entre si e para com terceiros.

DAS CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 26a. - As partes declaram não
CESSIONARIO plena e total autonomia na

vigência,
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desde que prestados conforme as condições ora pactuadas e demais exigências legais
quanto à responsabilidade.

Cláusula 27a. Que o CESSIONÁruO responde exclusivamente por eventual
imprudência, negligência, imperícia ou dolo na execução de serviços que venham a
causar qualquer dano ao CEDENTE ou a terceiros, devendo responder regressivamente
caso o CEDENTE seja responsabilizada judicialmente por tais fatos, desde que haja a
denunciação da lide.

Cláusula 28a. - Que o presente instrumento de contrato, constitui o único documento
regulador das relações entre as partes, ficando expressamente revogados todos e
quaisquer outros entendimentos existentes até a data, ainda que verbais, so podendo ser
modificados ou alterados em quaisquer de suas cláusulas e condiçÕes por escrito e
contendo a assinatura das partes contratantes.

Gláusula 29a.- Se qualquer condição deste contrato for considerada nula ou sem efeito,
no todo ou em parte, as demais condições deverão permanecer válidas e deverão ser
interpretadas de forma a preservar a validade do restante do contrato e os propósitos que
as partes atribuíram ao mesmo.

Cláusula 30a. - Qualquer serviço adicional, desde que acordado entre as partes, será
objeto de termo aditivo ao instrumento original.

Cláusula 3ía. - Fica eleito o foro do lpiranga para nele serem dirimidos quaisquer dúvidas
oriundas do presente contrato, renunciando as partes a qualquer 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 3 (três) vias de igual
teor e forma, na presença das testemunhas que também o assinam, dando tudo por bom,
firme e valioso.

São Paulo, 01 de Março de 2018.

GLUBE A' CO YPI A _ CEDENTE
LINCOLN CIMATTI
PRESIDENTE

DA CRUZ
PREENDEDOR INDIVIDUAL _ CESSIONARIO
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