
CONTRAÍO DE CESSÃO DE ESPAÇO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE ALIIT,itENTOS

Peo presente .str!mento PaftculaÍ, de um ado o CLUBE ATLETICo YPIRANGA inscrto no CNPJ/1\,4F

sobn"61 902862r0C01-02 lnsc Est lsento corr sedeà Rua do l\,4an festo 475 CEP: 04209-000. lpranga
São Paulo SP. neste êto representado por seu presrdente o sT Lncon Cirnatti Thomé ora denornrnado
CEDENTE e de outro ado a eTnpresa ZRA ALIIIIENTAÇÁO, SERVIÇOS DE TREINAMENTO E

MARKETING LTDA que se utiiza do norne fantâsa YETI SORVETES nscrta no CNPJ sob no

15521 331/0001 44 representada neste ato pelo sócio Jose Renato Aguiar, empresário, d vorcrado. portador

do RG n"12591 694-2. e nscrto no CPF sob n" 245 536 928 56 resdente e domiciiado a Rua Leopoldo

Couto l\,4agalhães Jr 1098 AP 14C - CEP 04542-001 São Paulo/SP denomrnado cESSIONÁR'O.
EStAbE ECEM ENTTE Si O PTESENTE CONTRATO DE CESSÀO DE ESPAÇO PARA COIMERCIALIZAÇÀO DE

ALIMENÍOS onde ace tam e se obr gam. em comuTn acordo, a respe tar as c áusulas e condiçôes aba xo

CLÁUSULA 1" DO OBJETO:

1 1 Espaço fisico dentro das dependênc as do Clube At êtico Yp ranga para que o CESSIONARIO possa

comercialzar SORVETES e seus produtos simlâÍes de alrnentação. constantes do ANEXO l. no local

denoll]inado ESPAÇOSORVETE

CLÁUSULA 2' DA DESTINAÇÃO:

21 O ÊSPAÇO SORVETE trata-se de local pré defin do pe o

da pscna com dimensões aprox madas de 2.50rn por 2 50m O
220V e âcesso a ponto de água

2 2 Os horár os paÍa o Íuncionamento do ESPAÇO SORVETE

CEDENTE, ao ado dâ casa de nráqLr nas

oca dispõe de ponto de energa elétrca

. Sábados e Domingos das 10:00 às 18 00 horas

. Outros das da semana e ferados conforme dernanda de cientes e disponibi dade
equ pa.iento e equ pê do CESS ONÁR]O

2 3 Os produtos que deveráo ser ofertados conforme cardápio e preços do ANEXO I

CLÁUSULA 3â DO PRAZO:

31 Operiododeuti zaÇãodo ESPAÇO SORVEÍE será de 02i 11/2019 a|é 2914312420

5 1 O pagaÍrento pela ut lzação do ESPAÇO SORVETE vence no 15' d a do mês seguinte que se n c aÍ
a locaÇá0. e dêverá seÍ realzado atraves de bo eto bancár o em tido pe o CEDENTE

CLÁUSULA 4'DO PREÇO:

41 O CESSIONÀRIO pagará ao CEDENTE. para utiizaÇáo do espaÇo cedido. o mporiáncia de

RS850.00 (oitocentos e cinquenta reais) por cada mês

CLÁUSULA 5' DO PAGAMENTO:

de



CLÁUSULA 6A DAS OBRIGAÇÕES DO CEDENTE E DO CESSIONÁRIO:

61 Ficaráo a cargo do

comercial/industr al a ser
competente, bem como o

consecuçáo e paralisaÇão

instrumento.

CEDENTE a obtenÇáo de iodos os pré requ s tos parê a efêt vaçâo da atividade

realzadê tais como avaÍá rcença e autorzaÇão peraniê o óÍgão públco
pagamento de todos os erno umentos e despesas decorrentes da implantaÇáo,

de suas atividades enfm todas as despesas de e aboÍaÇão e execução deste

62 Consttuem obrgaÇÕes da CESSIONARIO aém de outras pÍevistas no presente contÍato:

l. Cumprir e respeitar o bom nome sossego e tÍanquldade do ambientê do CEDENTE,

respetando sernpre as es sanitárias e ambêntas vgentes bem como o horáÍio de íunconamênto
para atendimento ao púb ico e o horário dê carga e descarga determ nâdo pe o CEDENTE

I [,4anter as dependências nternas pertêncentes às instalações da Plataforma dentro dos
padrôes exigidos pelas autorldades sanitáÍios e/ou órgáos cornpeientes

lll l/lanter as mesas e cade ras peitencentes ao CEDENTE localzadas na áÍea externa.

o ga.ltzaoaS e 'lrg.e_ /àoàc rÍeouellenelle

I/ l\/lantêr o amb ente sernpre arejado e sem odores

V Segur todas as normas de boas prátcas de manipu aÇão de almentos. utlizando
documentação pert nente ao ramo (Pops manua s controles de tempeÍatura etc )

Vl utiizar matéria-prma de boa qualdade parê e aboíação dos produtos assm como
iornecedores confláve s e que já ioram nspecionados e aprovados

\,4 Acond c onar os al menios em oca adequado e em bom estado de conservação

\,4 Os carrnhos utl zados para Íansportar os produios que serão oierecidos na PlatafoÍma

deverão êstar em cond ções adequadas dê higiene e conservaÇào assm como os entrêgâdores

deverêo esiar unrformzados e dentÍicados

X Os íunconáros clo CESS ONÁR O que estverem trabalhando diretamente conr o públco

deverão estar un Íorrarzados e dentficados manter cond çóes de hgene pessoa e tre namento

sobre bom íe aclonarnento coÍn o c iente

X E de exclus va cornpetênc a e responsabr dade do CESS ONÁR|O à contrâtação de pessoa

necessáro ao desenvolvrrnento de sLras atvdades pagamentos de salários, recolhimento de

encargos fscas e para fscas. e todas as despesas pertinentes ao vínculo empregatício coÍÍr seus
funconáros podendo o CEDENTE exigr qlre o CESSIONARIO apresente os comprovântes de
pagâmento acma ciiados sob pena de rescsão contÍatua e conainação de multa, nos termos do
presente contrato

PaÍágrafo prime ror SeÍáo de ún ca e exclus va responsabrldâde do CESSIONARIO a manutenÇào e

a conservaçáo do oca durante o periodo da cessão

X OCESSONARLO responde exclus vamente poÍ eventual imprudênca, neglgênca lmpericà
ou do o na execLrção de serviços que venham a causar qualquer dano ao CEDENTE ou a terce ros,

devendo Íesponder regÍess vamente caso o CEDENTE sela responsabilzado ludicia mente pot laa ,//.//
, .,/' '
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Parágrafo.prmeÍo O não curnpflmento das obrgâções pecunáras exprêssas neste CONTRATO pelo
cESSloNÁRro facurta ao CEDENTE a proceder à incrsáo cro seu nome no cadastro de devedores do
Serviço de Proteçáo ao Credto SpC. SERASA ou entdade com finatdade semehante Caberá ao
CESSIONARIO às provtdêncas para o cancelamento cja nscrÇão bem corno o pêgamento de todas as
despesas que deste decoÍera o que se dará somente após a qultâÇão ntegra dos clébrtos ex stentes

cLÁUsULA 8" DA LIBERAÇÃo Do EsPAÇo APÓS o TERIv]INo Do coNTRATo

81 Após a resclsâo do presente contrato sela peo têrmino do prazo prev sto na CLÀUSLILA 3, acrma,
sela pea hipótese prev stâ no pârágrafo 1" da CLÁUSULA 7" o CESSIONÁRIO se compToT|eie a detxâr o

SPACO SORVE rf .',e e oes r pêo,oo oe 1 o.ê 5.,o <d5 e Des5o.r

71 O presente Conkato poderá ser rescincl do por quaqueÍ uma das partes, sem mutas através de
comun cado com 7 d as de antecedênc a

CLÁUSULA 9" DO FORO:

::_:'ato renunciando as partes a qualquer outro poÍ mais pr v legiado qLre sela, arcando a pane venc da, ern::-ia aê rntervenÇão com o pagamento dâs custas e honorários de advogado da parte vencedoÍa

:::'a,:::'êmlustoseacertêdosassnamopresente nstrumentoem 02 (duas) vasdetgua teoreformâ na-- r-fas oà,d o-ê -e p.oo_zàn 05 dê. do. o,eiros teoã c

S:. Pa! . :ar .ê Ouiubro de 2019

fêtos desde que hala a denunc aÇáo dâ cje

CLÁUSULA 7" DA REscIsÃo:

CLUBE ATLETICO
LINCOLN C]

YETI
JOSE RENATO U IAR

Testemunha 1

ZRA ENTAÇÂO SERV ÇOS DE TREINAIlENTO E EVENTOS LTDA.

Testemunha 2l

Direr

a


