






































































CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO

1.10 objeto do presente Contrato é a Cessão onerosa de parte da Sede
Náutica do Flamengo - "Espaço do Remo" - incluindo toda a infraestrutura
instalada no local, localizado no endereço: Clube de Regatas do Flamengo,
na Avenida Borges de Medeiros, 997 - Lagoa, Rio de Janeiro/RJ - CEP:

22.430-041.
1.2A presente Cessão de parte do "Espaço do Remo" permitirá que a

CESSIONÁRIA utilize, de forma compartilhada e concomitante com o
FLAMENGO (Equipe de Remo do FLAMENGO) toda a infraestrutura existente
no local, com a finalidade exclusiva de desenvolver o treinamento da equipe

olímpica brasileira de remo.

1.3Descrição da infraestrutura disponibilizada::

UMA VEZ FLAMENGO, SEMPRE FLAMENGO

Av. Borges de Medeiros, n. 997, Lagoa
22430-040 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil

TeL: (0055 21) 2529-0116 Fax: (00 21) 2529-0212
E-MAIL: juridico@flamengo.com.br

Pelo presente instrumento particular, de um lado,

CEDENTE: CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO, CNPJ:
33.649.575/0001-99, localizado na Avenida Borges de Medeiros, 997 -
Lagoa, Rio de Janeiro/RJ - CEP 22.430-041, neste ato, devidamente
representada pelo seu Presidente o Sr. Luiz Rodolfo Landim Machado,
brasileiro, inscrito no CPF: 596.293.207-20, RG: 32.44246, expedida pelo

IFP/RJ, doravante denominado de "CEDENTE" ou "FLAMENGO" .

CESSIONÁRIA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO, CNPJ:
30.276.570/0001-70, localizada na Avenida Graça Aranha, 145, Sala 709 -
Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20030-003, neste ato, devidamente
representada por seu Presidente Sr. Edson Altino Pereira Júnior, brasileiro,
inscrito no CPF: 803.714.009-10, RG: 2309838, residente e domiciliado à
Rua Dr. Celso Nicodemus Lopes, 72, João Paulo, Florianópolis, CEP: 88.030-

357.
As Partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente
CONTRATO DE CESSÃO DE ESPAÇO ("Contrato"), que se regerá em
conformidade com os fundamentos abaixo articulados.

Por meio do presente Contrato a CESSIONÁRIA passará a ter direito de
usar, de forma compartilhada com o FLAMENGO a Sede Náutica do
FLAMENGO, localizada na Avenida Borges de Medeiros, 997 - Lagoa, Rio de
Janeiro/RJ - CEP: 22.430-041 e de toda a infraestrutura existente no local,

conforme descrito na Cláusula Primeira, abaixo.
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CLÁUSULA QUARTA - DA UTILIZAÇÃO COMPARTILHADA DO

"ESPAÇO REMO".

4.1A presente Cessão de Espaço destina-se exclusivamente ao uso
compartilhado com o FLAMENGO do "Espaço Remo" para fins esportivos.

4.2A CESSIONÁRIA se obriga a zelar o espaço cedido e a conservá-lo em

boas condições.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1 Como contrapartida à cessão onerosa de parte do "Espaço Remo", a
CESSIONÁRIA se obriga pagar mensalmente a quantia de R$ 18.000,00
(dezoito mil reais), até o 10 (décimo) dia de cada mês, a contar do mês de

março de 2020;
3.3Os pagamentos serão feitos por meio de depósito bancário nos

seguintes termos:

Banco: Bradesco
Agência: 0887-7
C/C: 13.800-2
RAZÃO SOCIAL: CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO
CNPJ 33.649.575/0001-99

3.4Caso a CESSIONÁRIA não realize quaisquer dos pagamentos devidos ao
FLAMENGO por força deste Contrato, estará automaticamente em mora,
sem necessidade de qualquer notificação neste sentido, e sobre o valor
devido incidirá correção monetária pro rata die pelo índice IGPM/FGV, além
de juros de mora de 1% (um pó cento) ao mês pro rata die e multa de 10%

(dez) por cento sobre o valor corrigido.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DA CESSÃO

2.1 O prazo da presente Cessão é de 12 (doze) meses, a contar a data de
assinatura, podendo ser prorrogado mediante assinatura de termo aditivo;

Mobiliário para atendimento fisioterapia) de atletas;
Espaço para consulta multidisciplinar nutricionista, psicólogo.
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VESTIÁRIOS MASCULINO E FEMININO EXCLUSIVOS PARA ATLETAS

•Duchas para mínimo 6 pessoas simultâneo.

GARAGEM DE BARCOS COM CAPACIDADE PARA MÍNIMO DE 60

BARCOS
• Flotilha de barcos de alta performance novos ou seminovos, fabricantes

Filippi, Hudson ou Empacher, disponíveis para uso da Seleção Brasileira
em treinamento e competição. 8 (Oito) Prateleiras disponíveis para

armazenagem de barcos da Confederação Brasileira de Remo

SALA MULTIUSO DE ATENDIMENTO AOS ATLETAS:

•Equipada com itens necessários ao pronto atendimento médico de

atletas;
UMA VEZ FLAMENGO, SEMPRE FLAMENG
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SALA DE AVALIAÇÃO ERGOMÉTRICA
•Climatização obrigatória;
•Bancada para equipamento fisiológico;
•Área para avaliação simultânea de 4 remadores.

SALA COMISSÃO TÉCNICA
•Computadores para uso dos técnicos;

•Internet de banda larga;
•Mesa de reuniões para minimo 5 pessoas.

SALA DE ANÁLISE TÉCNICA E AUDITÓRIO
•Televisão ou projetor para análise de vídeo (mínimo 45 polegadas);

•Assentos para mínimo 15 pessoas.

ESTALEIRO ESPECÍFICO PARA MANUTENÇÃO DE BARCOS DE FIBRA

DE CARBONO

SALA DE TREINAMENTO FÍSICO:•  Equipamento de levantamento de peso - capacidade mínima 20

remadores em treino simultâneo;
Pranchas de remada específica;
Set barras e anilhas de levantamento olímpico;

Aparelhagem para membros inferiores;
Mínimo de 1 tonelada em anilhas olímpicas;
Remoergômetros Concept2 mínimo 20 unidades;

Bicicletas spinning mínimo 6 unidades.
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CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

5.1Ocorrerá a rescisão do presente contrato, independentemente de
qualquer indenização, quando ocorrer qualquer sinistro, incêndio ou algo

que venha a impossibilitar o uso do espaço cedido.

5.2Em caso de desapropriação total ou parcial do imóvel cedido, ficará de
pleno direito encerrada a Cessão de Espaço, independentemente de
qualquer aviso ou notificação, sem que a CESSIONÁRIA possa exigir

qualquer indenização em decorrência de tal fato.

5.3. Qualquer uma das Partes poderá denunciar o presente contrato de
Cessão, sem qualquer ônus ou multa, mediante simples comunicação formal

enviada para outra Parte com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

6.1O presente Contrato não estabelece entre as Partes nenhuma forma de
sociedade, vínculo empregatício ou responsabilidade solidária ou conjunta,
respondendo cada Parte por todas as suas obrigações, dentre as quais, as
trabalhistas, fiscais, previdenciárias, securitárias e demais verbas cabíveis

em virtude de lei.

6.2As notificações referentes a este Contrato devem ser enviadas por
escrito, podendo ser entregues pessoalmente com protocolo de recebimento
ou via carta registrada, nos seguintes endereços constante da qualificação

das partes.
6.3O presente é firmado em caráter irretratável e irrevogável para todos os
efeitos de direito, obrigando as Partes, seus herdeiros e sucessores ao seu

inteiro e fiel cumprimento.

6.4Caso uma ou mais cláusulas do presente contrato venham a ser
consideradas nulas de pleno direito, tal nulidade não invalida as demais

cláusulas e nem o contrato em si.

6.5Nenhuma atitude de tolerância de uma das Partes em relação ao
descumprimento de obrigações contratuais pela outra parte significa a

abrogação tácita parcial ou total do acordo de vontades.
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CONFEDERAÇÃO ^ASILEIRA DE REMO

FLAMENGO

Rio de Janeiro, 03 de fevereiro de 2020.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO
7.1 O presente contrato passa a vigorar entre as partes a partir da
assinatura do mesmo, as quais elegem o foro do Rio de Janeiro/RJ para
dirimirem quaisquer questões provenientes da execução e cumprimento do

mesmo;
Por estarem, assim justos e contratados, firmam o presente instrumento,
em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.
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