
INSTRUMENTo IARTTcULAR DE coNCESSÀo oa eUADRA op rÊms 3 rARA uso
E EXPLoRAÇÃo PARA AULAS nr rÊNts

Pelo presente instrumento as partes de um lado o CLUBE ATLETICO YPIRANGA, entidade
de fins esporlivos, com sede na Rua do Manifesto,475 - Ipiranga - São Paulo - Capital, inscrito
no CGC/MF sob No 6L902.862l0001-02 neste ato representado por seu Presidente Sr.
GILBERTO TOMA, doravante denominado CEDENTE e de outro lado, SIMONI &.

RODRIGUES TENIS LTDA - EPP, com sede a Rua Frederico Von Martius, 319 Apto. 33 -
Vila Monumento - São Paulo/SP, CNPJ 19.017.105i0001-77, assina pela empresa o Sr.

RODzuGO SIMONI, doravante denominado CESSIONÁRIO, Íicam justo e avençado de
acordo coln as cláusulas seguinte:

1) - O CEDENTE primeiro signatário deste cede ao segundo signatário a quadra de Tênis 3,
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 CESSIONAzuO uttlizarâ a quadra de Tênis 3 de TERÇAS A SEXTAS no horário das

07:00 as 12:00 e das 14:00 as22:00 horas.

3) - A ce,ssão referida na cláusula primeira, tem por Íinalidade exclusiva para uso do
CESSIONARIO, em ministrar aulas de Tênis, em grau elevado para os associados e não
associados sendo permitido sempre que preciso serem avaliadas pelo CEDENTE. As bolas
necessária para as aulas, serão fornecidas pelo CESSIONARIO.

Parágrafo Único: Fica expressamente estabelecido que a utilizaçáo da referida quadra aos
sábados, domingos e feriados é reservada somente aos associados do CEDENTE.

4) - O quadro de prestadores de serviços do CESSIONAzuO será por ele esçolhido, da forma
como melhor lhe aprouver 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-
empresas prestadoras de serviço. O CESSIONARIO se responsabrhza pelas despesas de
contratação de mão de obra, seus encargos trabalhistas e de todos os impostos ou taxas nas
esferas estadual, municipal e federal que recaiam sobre a mão de obra ora empregada, como
também se responsabiliza civil e criminalmente, pelos atos cometidos pelos seus contratados
dentro da sede do CEDENTE.

5) - O CESSIONAzuO se obriga a apresentar mensalmente as cópias 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), aprovado pela portaria 24
de 29 de Dezembro de 1994 e editada pela Secretaria de Segurança e Medicina do trabalho,
referente seus empregados regidos pelo regime da C.L.T. e que efetivamente prestem serviços
na sede social do 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 copias dos comprovantes de registros junto ao INSS

s--Íàdesses prestadoles de serviços.
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1) - O CESSIONARIO, cluando clo ef-etivo início das atividades deve enviar a relação coln nolne

conpleto e clocurnentos pessoais, dos prestaclores de serviço para que possa ser libelado o

in-{resso c'los uest-t-tos nas dependências do Clube.

8) - O prazo deste contrato e cle 12 (doze) rteses, contados da data eÍ'etiva de sua assinatura,

con clireito de renovação por igual período, podendo ser rescindido a qualquer tnotI]ento caso

ciualquer das par-tes vcnha a inhingir qualcluer uma das c1áusulas do presente.

9) - O CESSIONARIO pagará r.nensahnente pela ocupação clo espaço descrito na cláusula

pii,reira, a qr-rantia correspondcnte a 30% (trinta)por cento da receita bruta, sendo 25% ( vinte e

cinco por cento) a títu1o cle cessão do espaço, e 5'Á (cinco por cento) a título de taxa

achninistlativa para cobrança das tnensalidades.

l0) - O CEDENTE se r-esponsabilizará pela cobrança clas n'rensalidades dos alunos das aulas de

Tênis cle acordo cotr a tabela aprovada pelas pafies comprouetendo-se a repassá-las ao

CESSiONARIO acou-rpanhado dos respectivos detnonstrativo da segr:inte fbrrna:

,10% (quarenta por cento), toclo clia l5 a títu1o de antecipação e o restante 60% (sessenta por

cento) já descontaclos os percentuais correspondentes, no últin-ro dia util do rnês.

l1) - Os preços Ílxaclos para as aulas so poderão ser reajustaclos apos aprovação de nova tabela

pela Diretolia do CEDENTE.

12) - O CESSIONARIO recebe no ato da assinatura do presente contrato o espaço em perf'eitas

condições c1e us6, obriganclo-se a consel'r,á-lo c rnantê-lo eni perf.eitas condições, devolvetldo-o

ao CEDENTE quanclo tlncla a presente cessão, nas rtesmas conclições eln que ora o recebeu.

13) - O presente contrato não poderá ser cedido ou transf-erido total ou parcialmente nem o

espaço objetil,ado poderá ser sublocado, cediclo ou elnprestado total ou parciahnente sem

consentin-iento expresso do CEDENTE.

14) - As benf'eitonas que o CESSIONARIO introcluzir ficarão ir-rcorporadas ao imóvel cedido e

passarão a peftencer ao CEDENTE, sern direito de letenção, com exceção dos equipaurentos

ntóveis, remor,íveis por sua natuleza e et'etivarnente pefiencentes ao CESSIONARIO.

15) - O CESSIONARIO se obriga a satisÍazer todas as exigências dos poderes públicos,

decorrente cia atividade que exercerá no espaço cedido.

I6) - O presentc contrato é fbito por prazo determinado, podendo qualquer das parles rescindi-lo

n"rediante notiÍicação com prazo de 30 (tlinta dias), sen-I que implique às parles qr-ralquer peciido

clc pcrdas e dunos.

17) - A presente cessão clo espaço e t'eita em caráter plecário permanecendo o CEDENTE com

sua posse direta.

18) - Caso o CESSIONARIO pennaneça no local a1érn do prazo ajustado, a sua pemtanência

será considerada com esbulho, poclendo o CEDENTE requerer a reintegração da posse, atraves

do Ptrder Jutliciário.

1ür



19) . O CESSIONARIO clisponibilizará tambem um horário uma vez por semana, para
tt-rinistrar clínicas gratuitas para crianças associadas de 5 a 10 anos de idade, dividido por idade
e ínc'lice tecnico.

20) - As partes, cle couur.t-t acordo elegen-r como o de seu don'ricilio, o Fórurn Regional do
Ipiranga pa1'a dirinrirem quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente contrato.
obriganclo-se a parte vencicia err demanda Judicial, a pagar os honor'ários aclvocatícios da parte
vencedora, na base usual de 20oÁ (vinte pol cento).

E pol estalem assirn ceftos e ajustados, assinarn o presente erl duas vias de igual teor e f'orma,
na presenÇa cle cluas tester-r'runhas.

São Paulo, 11 de Março de 2015.
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