
INSÍRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO OO GINÁSIO N" 2 PARÂ USO E
EXPLORAÇÃO PARA AULAS DE VOLEIBOL

Peo pÍesenre -srumenlo às pâÍle< oê un aoo o CLUBE ATLETICO YPIRÂNGA
enlldade de Íins êspoívos, com sedê na Rua do lüaníêsto,475 lpiranga Sáo Paulo
Capila, nscrlo no CNPJ sob n'61.902.862/0001 02, nêsle alo rêprêsênlâdo por seu
P.esidenle, Sr. Lincoln CimattiThomé, doravanle denominado CEDENTE, e de outro lado,
a empresa NICOLE KURTZ ([4ICROEII4PREENDEDOR INDIVIDUÂL), inscrita no CNPJ
sob n'24.21543414441-17, neste ato represenlada pea Sra. Ncoe Kurlz Aonso,
portâdôE dã Cédula de ldentidade RG no 5 075 117 571 SSP/RS, inscrila no CPF/lúF sob
n0 004.692.980 06 residente ê dômiciliâda à Ruâ Gâmâ Lobô, 470 - âpto. 01 - V lâ Dorn
Pedro l- CEP: 04269-000 - São Paulo - Capiia, ora denominada CONTRATADÂ,
estabelecem o segu nle:

As paÍtes âc mâ idênlfcâdâs lênr, ênirê si juslo e acêdâdo o pÍêsênte coNTRATo oE
CESSAO DO GINASIO NO 2 PARA USO E EXPLORAçAO PARA AULAS DE
VOLEIBOL, que se regerá pelâs cláusulas e pelas condiçóes descrilâs neste documento.

Cláusula íà. O presefte contrato tem como objeio a cessáo de espaço ÍÍsco para a
CESSIONARIA dêsênvover suas atividades e aulas da modalidade voleibol. a serern
minisÍadas em glnáso no 2 do CEDENTE, oca zado à Rua do Mafíeslo, 475, bairÍo do
lpiranga Sáo Paulo/SP, suboíd nando se a presenle cessão às condiçÕes pactuadas nas

Cláusula 2'. As aulas de voleibol. rnencionadas na Cláusula afreror. seráo ministradas
pela CESSIONÁR|A para cianças de Og a 16 anos.

Cláusula 34. A CESSIONÁR|A poderá ministíaí âs aulas tânlo paía âlunos assocados do
clubê CEOENTE. bem corno para alunos não associados do clube CEDENTE, sendo que
esrês - nmoc deveráo ser rndrcados pea pÍopaa CESSIONÁR|A

Cláusula 4â. Os alunos náo associados, quê foÍem indicados pea CESSIONÁRIA,
dêveráo ser insÍuidos e avlsados diÍetâmentê pêla CESSIONARIA que manterão na sede

DÔ ÔBJETÔ DO CONTRATO

DOS HORÁRIOS ACORDADOS PARÀ USÔ DE GINÁSIO

do sinás o nô 2 do CE
seguinrês dias e ho,á

da CEDENTE obÍigaçôes e responsabilidades obedecendo rodâs as noí
nlêínas de comporlamento tais quais os â unos âssociados

ÊNTE,Clausula 5'._-Após êxaír nar a dispon b idade de horáÍios
a CESSIONARIA dêÍ'n,u que urili/dr; o rêÍê'do 9 -asro _os
quartasJe ras e às sexlâs feiÍâs das 'l 8h00 às 20h00

ID



DAS OBRIGACOES DAS PARIES

Clâusulâ 6". O CEDENTE dêvê'á loÍnece' a CESSIONÁR|A lodas as in'o naçoês
concêÍnênlês âo perfeito uso do espaÇo obiêlo do presenle contrato

C lá usu la 7". - O C EDENTE se obriga a apresenlar à cESSloNÁRn quando so c lado,
lodos os docurnenlos necessários ao bom e fiêl c!mpdmênto do presente conirato.

Cláusula 84. A CESSIONÁR|A apreseniaÍá mensalmente ou quando íoí solicitado pelo
CEDENTE. unra íêlação aiualizada dos alunos náo associados nrêncionâdos na cáusula
3'acinra, que participarn das aulas min slradas pela cESSloNÁRlA nas dependêncas do
GEDENTE, a ím de que possa ser liberado o ingrêsso dos mesmos nas dependências do
cLube, duranle os horários das aulas

Cláusula 94. A CESSIONÁR|A Íêcebe no alo da assinalu.a do prêsentê contrato o
espâço êm pêrÍê las condiçÕes de uso, obrlgando-se a conservá lo e manlê-o em
peÍeilâs condçóes, devolvendo-o ao CEDENTE qlando Índo â presenle cessão, nas
mesmâs condiçÕes em que ora o recebeu

Cláusulâ 1O'. - O quadÍo de p'esiâoo'es de servlÇos oá CESSIONÁRlA oa'a nrnrstÍar
suas aulas no ginásio n!.2 ora cêd do será por ela escolhido da íoma que melhor lhe
apÍouveÍ A CESSIONARIA se responsabiliza pelas despesas de contrataçáo e
manutenção de seus prepostos, prestadores de setuiços ou êmprêgâdos, assim como
pelo pagamenlo da rernuneração desies, de iodos e eventuais êncargos trabalhislas, e de
todos os impostos oLr tâxâs nas êsíeÍâs êsladua, municipale federal que recaiam sobre â
mão dê obra por ele empregada. lgua menle a CESSIONARIA se rcsponsabiliza civil ê
cíiminalmenie por danos que possam vir a seÍ causados por seus prêpôstos, píêstadores
de seÍviços ou ernpregados.

P.rágrafo único. - A CESSIONÁR|A deveíá lrÍorrnar o CEDÉNTE sobre evenlua
contrataçáo dê prêslâdor dê seÍviços pÍepostos ou êmpregados, caso ocoÍa a hipótese
do caput da C áusula 10â acima. paÍa que estes possam ser nc uídos nâ re açáo ênvladâ
aocREFpelocÉDENTE,berncomopalaliberaçãodeingressodoS
dependências do clube duranle os horá os das aulas A CESSIONÂR|A se
responsabliza portoda a documenlaçâo rêíêrêntê ao CREF e por danos que possam v ra
ser causados po. seus preposlos, pÍestadoíes de seÍviços ou empregado§ junto ao

Cláusula 114. Caso ocoÍa a hipólêse da C áusu â 10' acima, a CE
apresenlar. as cópias quitadas das suias de rêcohlmênlo do lN

-q'êc<o ooc -res-ros _as oeoe_oe.ca5 doc-be d-rá-leo. roá 01eclabelecidos na

TS, PS E
Contibuçáo Sindical, bem conro todos os documenlos reÍerenles
Contíolê [,'lédico Ocupacona (PC[,4SO), realvo ao periodo de t
êrnprêgados e/ou prepostos no estabelec rnenlo do CEDENTE

Cláusula 12'. A CESSIONÁRlA. qLândo do etetivo rn cro das a vrdaoes. deÍe'á ênviâr
nomÊs coTpêloc oocumenlos pe\.odÉ dê ceuc

preposlos. prêstâdores de serviços ou empregados, a ím de que possa sÚ bêrado o

cáusu a 5'do presenle conlrato



Cláusula 13a. O pÍesente conlrâlo não podeÉ seÍ cedido ou lÍansÍerido lolal ou
paÍcialmente nem o espaço obiêlvâdo podê ser sub ocado, cedido ou empre§lado total
ou parcialmente, sern o consenlirnento expresso do CEDENTE

Cláusula .í4'. Eventuâis benfêitoÍiâs quê vênharn a ser nkoduzidas pela
CESSIONARIA ficârão incorpoÍâdâs âo rnóvêl cedido e passaráo a perlencer ao
CEDENTE sêm diÍeito dê retençáo com exceçáo dos equipamentos móve s, rêmovlveis
por suà nàruÍeza e erervàTe-re oenencenres a CESSIONÁRla

cláusula 15'. - A CESSIONÁR|Â se obriga â satisíazêr iodas as exigêncas dos poderes
públicos, decoffentes da alividade que exercerá no êspaço cedido.

DO PÂGÂI\íENTO

Cláusula 16'. A CESSIONÁR|A pâgará âo CEDENTE mênsa rnenle, pea ocLrpaçáo do
espaÇo descrllo na cáusulâ 1a do pÍesente contÍato:

cláusula 17â. O

a ) a q uant â coíespondenle a 50% (cinquenia poÍ cento) dâ íêcê la brutâ ( proven enle
da cobrança de rnensalidade dos alunos) â lil! o dê cessáo do espaço

b) a quantia coÍespondenle a 5 % (c nco por cênto) da receiia bÍuia (proveniente dâ
cobrança de mensâlidade dos alunos) a lílu o de lâxa administrativa para cob€nçâ
dâs mênsâ dádês

Cláusula í8'. -Após a affecadaçáo pelo CEOENTE dos vaores relativos â cobrânça das
mensa dades dos alunos (conforme Cláusula 17â acrna). serâo deduzidos os valorês
aco'dddos na C d-5uld lbà dc 1 a. sendo o valor resullánre desla opeÍacào Íralemalica
'epdssdoo diÍeràmÊnrÊ pelo CEDENTE à CESSIONARIA àre o 6" rsenoi d a util do mês

cláusula 19â. - Os preÇos Íxados para as mensalidades cobÍadâs dos alunos só poderáo
ser realuslados pela CESSIONARIA em com!m acoído com a diÍetoÍia do CEDENTE.

clâusulâ 20". - Nà hrporese de conrraraçáo de parÍoc,nro por pane da cESSIONÁR|A
para o vesluáro utilizado pelos a unos durante as atividade§, desde que aprovado pelo
CEDÉNTE, a paarilha do resullado advindo de lal pairocinio será de 50% do vâor liquido
arrecadado para a CESSIONARIA e 50% do valor íqu do aÍíêcadado para o CEDENÍE
ReÍerdas rn porlánc as deveráo ser distr bu ídâs alê o 60 d a úll do mês subsequente ao
'eceo Tenro doc valore\ corespo_de_lê< âo pârroc nio

caput da Cláusula 204
de ial patrocinio será
CESSIONÂRIA

\

CEDENTE se responsâbilizâé pêLa cobÍança das mensalidades dos
dê voebo minislrâdas pela CESSIONARIA no espaço cedido, de
de prcÇos aprcvada êm comum âcordo pelas paries.

PârâgÍaÍo único. - Se a co1'alaçào de oalocr_ o nencionàdo _o

rnle .àTenle deslinado ao CEDENTE _êo câbendo q'ràlq

DOS TRIBUIOS !+)

âcrnâ, Íor rea zado apenas peo CEDENTE. o íês'rltado



Cláusula 2'1'. - Todos os libulos (imposlos, taxas ê contibLr çóês) dê naiurêza iêdêral,
esiadual e municipal, ncdenlês ou que vênhâm a rêcak sobre os prêços do pÍesentê
conÍaio, seÍáo de Íesponsabilidade únca ê exclusiva dê cada parlê na mêdida das

DO PRÂZO

Cláusula 22á. O presente conirato e ÍiÍmado por pÍazo deteÍminado com nico em
01tO1DA19 e tétmino en 31 11212019

Parásrafo Único. - Evênlua prorrosâçáo ou Íenovação desle conlralo deverá ser objeto
de nova contratação ou ad lârnenlo expÍesso

Cláusulã 234. A presenle cessão do espaço é feita
o CEDENTE com a sua possê dirêlâ

cláusula 24á. - Caso a CEsslONÁRlA permaneça
sua permanência será considerada como esbulho,
rernleqraÇao de posse, dtdves oo PooeÍ -udrcràno

em câÍáteÍ pÍecáÍiô, pêÍmânecendo

no loca além do prazo ajuslado, a
podendo o CEOENTE reqlerer a

Cláusula 25". - A prêsênlê cessáo também poderá ser rescndda por qualquer das
pârles, a qua quêrtempo, rned anle prévia coÍnunicaçáo escrita à outra, corn trinta dias de
anlecedênc a da data q ue se píetende enceÍâí o íêíêrido contÍâlo, sem que m p ique paÍa
a parle, qua squer pedidos de perdas e dânos pela Íescisão do píêsênlê conlrâlo.

Parágrafo 10 - O contÍâto lambém poderá ser rescindido em câso de violaçáo de
quasquer dâs cláus'rlas aqui estabêlêcdâs, pêlâ paíte prejudicada, nrêd ânle denúncia
medlala, sem prejuÍzo de eventual indên zâçáo câbívêl

ParágrâÍo 2'- QuâquêÍ tolerânca das parles quanto ao descumprirnento das cáusulas
do píesêntê contíatô conslluirá mera ibera dade, nâo conÍgurando renúncia ou novação
do coniralo ou de suas cláusulas quê podêráo sêr êxigidos a qualquer tempo

DA RESCISÃO

DAS CONDICOES GERAIS

PaÉsÉfo 30 A rescisão do presenle instÍumento não exlinqui.á os drelos e
obrigaçôes, decorrentes da ceebração desle coniraio e ad
que a\ pa1ê! le r ám enlre sr e para Lom rercetros

os durante sua v qência,

\ \.,

Cláusula 26'. - As partes dêclâÉm náo havêr ênlrê
CESSIONARIA pena e tolalaulonomiâ na exêcuçào de



desde que preslados coníomê âs condlçóes oÍa pactuadas e demais exgênciâs lêgais
qLranio à rêsponsâbi idade

cláusula 27â. - Oue a cESSIONÁRIA rcsponde êxc usivamente por evenlLraL
rnprudênca, negligência impericia ou dolo nâ êxêdrÇão de serviços que venham a
causar qualquer dano ao CEDENTE ou â iêÍcê ros, dêvêndo responder regressivarÍênlê
caso o CEDENTE seja Íesponsabilizada ludca menle por tais íâtôs, dêsdê que haiâ a

Cláusula 28a. - Oue o presente instrumênto de contrato constitui o único docurnenlo
reguador das relaçóes entÍe as parles, Ícandô êxpressamente revogados todos e
quasquêroulros enlendimenlos existentês até a data ainda que verbâis só podendo ser
modfcados ou a lerados ên quasqLrêr de suas cláusulas e condiÇÕês poÍ escÍito e
contendo â âssinâtuÍa das pariês conlralanles.

Cláusula 29â. - Se qualquer condição desle conlrâlo for considerada nu a ou seÍn êÍêilo
no lodo ou em parle as demais condiçôes dêvêráo pêrmânecer válidas e devêéo sêr
inlerpÍeladas de forrna a preseruaÍ a validadê do restante do contrato e os propós los quê
as partes atribukam ao rÍêsnro.

Cláusula 30â. - Qualquer serviço adconâ|, desde que acordado enke âs pâítês, sêrá
obtelo de reÍmo ad,trvo do _sl-Tenlo orisindl

Cláusula 31ã. - Fica e e lo o forc do lpiranga para nele serem dir rn dâs quaisquer dúvidas
o undas do píesênlê conlraio, renunciando as partes a quâlquer outro por rnais
privilegiado que seja, aÍcando a paíe vencida, ern caso dê intêrvênção, com o pagarnenlo
das custas e honoráros de advosado da parle vencedorâ.

E por eslarêm iustos e avençados, Írrnam o
têor e Íornra. na pÍesenÇa dâs têslêrnunhas

São PaLr o. 01 de JaneiÍo de 2019

pÍesente instrumenlo ern 3 (tÍês) vias de sua
quê também o âssinam, dando tudo por bom,

CLUBE ATLETICO YPIRANGA - CEDENTE
THOMÉLINCOLN CIMATTI

PRESIDENTE

TESÍEMUNHAS:

01

02.

NICOLE KURTZ ALONSO
I\íICROEIllIPREENDEDOR INDIVIDUAL. CESSIONÁRIA


