
TNSTRUMENTO PARTICULAR DE CONCESSÃO DA OUAORA OE SOUASH PARA

USO E EXPLORAÇÃO PARA ÀULAS DE SQUASH

Pelô oíêsenie instÍumênto as pârtes dê um lado o CLUBE ATLÉTICO YPIRANGA'

"r,tiurã"ã" 
il"" 

"ip",llr*, 
com seae na aua oo tltaniíêsio, 475 - lpiÉnqa - são Pauo -

Ã,"ã '.*"r" no CNPJ .ob nÔ 6l.902 862/000 02 nesrê âlo represenlàdo poÍ seu

ã,áiã!"i" êilrr"à;ó"afl rnome doravante denominàdo cEDENTE e de ourro rado'

"''"'i,r',á., 
ierjaio ceileco ol RocHA rRlsrÁo inscnta no cNPJ soD nô

ãoiii.:-úoôb-; ag .**oa a Ruà sdío Andre. 3?e são càerano Do S'rr - sP neste

ãiá 
' i"piã""iiio" p"r.-a; Rênâto Garreso rlsião, ora denominado cESsloNARlo'

êsiabelêcem o sêgulnlê:

As oales àcrma identiÍicàdas lêm enle sr. lusro e acelado o pÍesênle CONTRATO DE

ããt'rããõsÃô" of -oúÀoRA DE soÜasH PARA aULAS DA REFERIDA

úôÁtó;ôe, q* "" ,"g",a pelas cláusuras ê pelas condiçÕes dêscritas nestê

ft,
r

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1'. O prêseniê conirato tem como objeto â cessáo de espaço fisico para o

ããsÀrólrÁaro o"""",orre- s-âs arividàdes e aulas de Proiêssor oe Squàsh' nà quadra

;.;;;Í'; ;;;; 
","1';; 

;" 
"';íido 

espone. do cEDENTE roca' zádo a R-à do lvta- resro'

.r! í,,.'i" rJi"."", sao Pa- o/si'}. suboídrnando-se à pÍesênte cessâo as condçóes

pactuâdas nâs cláusulas seguintes.

Cláusula 2â. As aulas de squâsh, rnêrcionâdâs na Cláusu â anteÍioÍ' serão ministÍadas

f"rã ôÉssroúnro p"'" ,aioÍes de idade e crianças de 08 a 12 ânos

cláusula 3a. o cEssloNÁRlo poderá nrlnlslraí as aulâs tanto para alunos âssociados do

u,,t. êÉoelre oe. coro paia at,nos nao asso' iàdos do crube cEDENTE sêrdo oLe

;#" ;ffi;Á;i;; ^o caoos pê,o p,opao cEssroNÁRro

cláusüla 4a. os aunos náo associados que forem indicados pêlo cEsSlONÁRlO'

iàilia,ii"l m"t':,ri"" ã;,isãaos airetamente peto cessroNÁRlo que rnanterão na sede

à!'õerirriiàiioiisàiu-"" " 
rásponsao rdaoes, ooeoecendo todas as normas e instruçÔes

internas de compoÍtamênio tais quals os alunos associados

DOS HORÁRIOS ACORDADOS PARA USO OA QUADRA DE SOUÂSH

Clausula 5a. - Após examinaÍ a disponibilidade de horáíios da quadÉ de squash do

ã'ÉüÉiie. . cÉ§§ôHÀaro deriniu quê utirizarà a rcÍeÍida quadra nos sesuinies dias e

#;n-o: Ai;;;";;;; a;xrâ Feira das 7:o0h às 1 1:ooh e das 15h00 às 22h00; e aos

sábados. das 07:00h às 13:00h.

Pãrádrafo '1o As àula§ àos sáoados mencrcnddàs no caDUI da Cláusula

i.""õuo"t ".""^t' "o...socrádos 
do CEoENTE
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Paágtalo 2'- De Terça a Sábado, fora dos horáros de aulas prev slos nô câput da
Clausula 5ã do presente contrato, a reÍeÍida quadra de squash sêrá utilizada somentê
pê os assocados do GEDENTE.

DÂS OBRIGACOES DAS PARTES

Cláusulâ 6'. O CEDENTE oeve? loÍneceÍ ao CESSIONARIO lodàs àc rntoí.nàçoês
concêrnêntes ao peíeiio uso do espaço objelo do presente conÍato

Clausula 7à. - O CEDENTE se obrigá à àp'êse1à'âo CESSIONÁR|O. oJanoo soll.irâdo
todos os documentos nêcêssáíios ao bom e íelcumpÍimento do presente conlralo.

cláusula 8â. - O CESSIONÁR|O recebe nô alo dá ass nâlurâ do presente conlrato o
espaÇo ern perfeitas condiçÔes de uso, obrgando se a consêrvá-lo e manlê-lo em
peíeitas condiçÕes dêvovêndo o ao CEDENTE quândo fndo a pÍe§ente cêssáo, nas
mesmas condiçÔes em que orâ o recebeu.

Cláusulâ 9". - O quadro de presldoo es oe seaços oo CESSIONÁR|O para minisúâí
s-às àulas de squas^ na ouad,ã o a cêd oa sêíá po' ele esco Ê do. da Ío,ma o-e 'rê roÍ
_e apÍouver O CESSIONARIO se respo_sab za pelas despesàs de conlÍâlâção e
manulenção de seus pÍêpostos preslâdores de serviços ou empÍegâdos âssim como
peo pâgâmento dâ remuneÍação de§les, de lodos e evenluais encaÍgos ÍabaLhistas, e de
todos os m poslos ou laxas nas esíeras estadual m unic pâl € Íêdera que recalarn sobÍe â
mão de obía por eê empÍegâda. lgua mente o CÉSSIONÂR|o se Íêsponsâbiliza civil e
cÍiminalmente poÍ danos que possam vir a ser causado§ por seus preposlos, prestâdoÍes
de seÍviÇos ou empÍegados.

Parágrafo único. - O cESSIONÁRlo se rêsponsâb zâ poÍ loda a documentâÇãô
refeÍente ao CREF e por danos que possam vir a ser causados por seus prepostos,
prestadores de sêrviços ou emprcgâdosjunio ao mesmo Ôrsão.

cláusula 1o'. - Caso ocora á hipotêsê da cláusula 9'acrma. o cESSIONÁRlo devêni
apresenlar, as cópias quitadas dâs guiâs dê recolhimenlo do INSS, FGTS, PIS e
Coniribulção Sindical, bem corno todos os documenlos reÍerentes âo Progrâmâ de
Controle lvledico Ocupacional (PCÀ,1So), relalivo ao período de iíabalho de seus
empíêgados e/ou prepostos no estabelecimenlo do CEDENTE.

Cláusula 11'. O CESSIONÁRIO, quando do efelivo início das âtividades deverá enviar
uma relação com nomês cornpelos e números de documêntos pessoais de seus
pÍeposlos, pÍestâdoÍes de seÍviços ou empregados, a ím dê que possa ser lberado o
in!Íesso dos mêsmos nas dependências do clube duÍante os horários eslabelecidos na
cláusula 5a do pÍêsente contÍato

Cláusula 124. O prêsenle conlrato não podêrá seÍ cedido ou lransfêrido lola ou
parcialmente nem o êspaço objellvado podêr sêr sub'ocado, cedido ou emprestado total
ou parcialmentê, sêrn o consenlimento expíesso do CÉDENTE

Cláusula 13'. - Eventuais benfeitorias que vênharn a ser inlroduzidâs peo
CESSIONÁR|O tcárào rncoÍpoÍadas ão rmovêl ceddo e passaráo á oeíeReÍ ao[\lw: '\r-,)
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CEDENTE, sem direilo dê íetenção, com exceçáo dos equiParnênlos móveis removivêls
porsua nal!rez ê êíetivamente periencenles ao cEssloNARlo.

Cláusulâ 14!. - o GESSIONÁR|O se obíiga â saiisiazer lodas as exigênciâs dos PodeÍes
públicos, decoÍÍentes da aiivldade quê êxêrcerá no espaço cedido.

Cláusula 15'. - O CESSIoNÁRlo pagaÍá ao cEDENTE mensalrnenle. pela ocupaçáo dô
espâço dêscrlio na cláusula 1" do presente contÍâto a quantia coÍêspondente a 30olo

(lrnla por cento) da rêcêilâ bruia (proveniêntê da cobrança de mênsalidade dos alunos)â
título de cessáo do espaçoi

Cláusula 16â. - O CEDENTE se rêsponsabllizará pela cobrança das mênsa dade§ dos
alunos das aulâs,dê squash minisiradas pelo cESSIONÁRlo no espaço cedido, dê
acordo com tabea dê prcços apÍovada ern comum acordo pelas pâÍtês

Cláusulâ 17'. -Após a arêcadaçáo pelo CEDENTE dos vaoÍes relativôs à cobrança das
mensâlidades dos alunos (coniorrne Cáusulâ 16a âcima), serão deduzidos os valorês
acoÍdâdos na Cláusula 15'acima, sendo o valor resultante deslâ operação matemática
Íepassado d re[âmente peo CEDENTE âo cESSIONÁRlo até o 6'(sexlo)dia Útildo mês

cláusula ,8". os preços íxados pala âs mensalidades cobradas dos alunos sô podêráo

ser reajuslados pelo cESSIONÂRlo em coÍnum acordo coír â diretoria do CEDENTE.

Cláusulâ 19â. - Na hipótese dê conlralação de patíocinio, por paÍe do CESSIONÁRIO,
para o vestuáÍio ulllizado pelos alunos dLrraÍlle as alivldades, desde que aprovado pelo

CEDENÍE a parl hâ do Íesultado advindo de tal patrocinio seÍá de 50% do vaoÍ líquido
arÍecadâdo parâ o CESSIONÁR|o e 50% do valor liquido ârrecâdâdo para o CEDENTE
Referidas importâncias deveÉo seí distribuidas até o 60 dia útil do mês sub§equênle ao
recebimênlo dos valores coÍrespondentes ao patrocín o.

ParágraÍo único. Se a contraiaçAo dê patrocinio, mencionâdo no capul da Cláusula 20â

âcima, for rêalizado apenas pelo cEDENTE, o resultado advindo de tal patÍocínio seÍá
inteiÍamente destinado ao CEDENTE, não cabendo qualquer valor ao CESSIONARIO

DO PAGAIYIENTO

DOS TRIBUTOS

Cláusulâ 20". - Todos os lrbulos Úrnpostos tâxas e conlrbuições) de naluÍezâ Íedera,
esLrduâl e municrpa. incidentes o- quê venham d recâiÍ sobre os pre\os do p'esenlê ,
conlrâio serào de re§ponsabrlidade unica e etclusivà de cada parte na medrda dâs /disposiÇÕeslegais 
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Cláusula 2í4. O presenle contralo é Íirmado por pÍazo deieÍminado, com inico em
01/08/2018 e lérm no em 31/1212019

ParágraIo Único. - Eventual proÍogaÇão ou rênovaçáo dêste contrâto deverá sêr objêlo
de nova conlralaçáo ou âditâmento expresso.

DÔ PRAZÔ

DA RESCISÁO

que às pànes renhaT ê'l€ s, e paÍa com teÍcerÍos

Cláusulâ 24". - A presentê cessão também poderá ser rescindida por qualquer dâs
pârlês, a qualquêr tempo, rned anle pÍévia cornunicação escrita à outra, corn trinta dias dê
ânlecedência da dala que se pÍetende encerrar o referido conlrato, sem que implquê pâÍa
a parle, quaisquer pedidos de perdas e danos pela rcscisão do píêsênlê conÍalo.

Parágrafo Í'- O conirato também poderá ser rescindido em caso de violaçáo dê
quâisqueÍ das cláusulas aqul eslabeecidas pela parie preiudcada, medianle denúncia
imediata sem prejuizo de eventua ndenizaçáo cabível

Pârágrâfo 20 Qualquêí tolêrância das paÍtes quânlo ao dêscumprimento das cláusulas
do presente contÍato constituirá meÍa libeÍalidade não configurando Íenúncia ou novaçáo
do contÍato ou de suas cáusu as que podeÍão seÍ exigidos a quaquerleÍnpo.

Parágrafo 3'- A rescisáo do presente insrrurnenlo náo exlnguirá os dneibs e
obíigaÇóes, dêcorrentes da celebração desie conlrato e adquiridos durânte sua vigência,

Cláusula 22". A presenle cessáo do espâço é Íeiia em caÍáter pÍecáÍio peÍmanecendo
o CEDENTE com â s!â possê dirêtâ

Cláusula 23'. -Casoo CESSIONÁR|O peÍmaneça no local aém do prazo ajustado a
sua permanéncia será consderada como esbulho. podêndo o CEDENTE requereÍ a
rentesraÇão de posse, através do Poder Jud cário

DAS CONDICÔES GÉRAIS
\

Cláu.ula 25'. - As paÍtes dêclârâm náo havêÍ eniÍe si vÍnculo ernpregalicio, lendo o
CESSIONARIO penâ e totalâutonomia na execução de suas atividades como píoÍêssor,
dêsde que preslados coniorme âs condiçóês oÍa pâcluadas e demais exlgências legais
quanto à responsâbi idâde.

cláusula 26â. - Quê o cESSloNÁRlo .esponde exclusivâmentê por êvenlua
rnprudência, neslisência impêíícia 01] dolo na execução de setuiços quê vênham a
causar qualquêr dano ao CEDENÍE ou a lerceiros, dêvêndo responder ÍegÍessivamenle
caso o CEDENTE seja Íesponsabilizadâ lud cialmênle por tais fatos, desde qLrê haia â
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Cláusulâ 27ã. - Que o presente instrumento de contraio, constitui o Único documento
regulâdoí dâs relaçÔes enlre as paÍtês, Ícando expressamente íevogados todos e
quaisquer ouiros entendimentos êxistentês aié a data, ainda que leÍbais só podendo seÍ
modiícados ou alterados em quaisqueÍ de suas cáusuas e condiçÔes por escriio e
contendo a ass naturâ dâs pârtes contratantes

Cláusulâ 28'. - se quaquer condiçáo desie contrato íor consdêrada nula ou sem efeito,
no lodo ou êm pârle, as demais condiçÕes deveráo permânêcer válidas e dêvêráo ser
interpÍêtâdâs de forma a pÍesêrvâr a validade do reslanlê do contrato e os propÓsitos que

as partês atribuiÍam ao mesmo.

cláusula 29'. Qualquer serviço adconâ|, desde que acordado enlre as pârtes, será
objeto de lêímo adilvo ao instrumento oÍiginal.

Cláusula 3Oa. Ficâ êlêito o Foro Regional do lpÍangâ pârâ nele serem dirimidas
quâisquer dúvidâs oiundas do presentê conirato Íenunciando as paries a qualquêr oulro
por mals privilêglado que seia aÍcando â parle vencida, em câso de intervênção, com o
pagamento das custa§ e honoráros de advogado dâ paÍte vencedora. .

E por eslarern lustos e avençados, frrÍarn o pÍesente instíumento em 3 (lrês)viâs de iguâl

lêor e ÍoÍma. na presença das têslêmunhas que também o assinarn, dando tudo por bom,

São Pâulo 01 de Agoslo dê 2018.

CLUBE ÀTLETICO YPIRANG CEDENTE
THOMELINCOLN CII1íATTI

PRESIDENTE

'"td{,
RÉNÂTO GALLEGO OA ROCHA TRIST
MICROEIUPÀESÁRIO INDIVIDUAL
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