
    CONVITE A INTERESSADOS 

 

O CLUBE CENTENÁRIO DE FORMIGA, associação privada sem fins lucrativos, 

inscrita no CNPJ sob o n. 20.498.267/0001-68, com sede estabelecida na Praça 

Ferreira Pires, 04, centro, Formiga/MG, CEP: 35.570-000, através de seu 

Presidente HUDERSON GERALDO RÔMULO, brasileiro, funcionário público, 

inscrito no CPF sob o n. 051.326.466-38, portador do RG- MG. 13.752.142, 

convida, sem caráter vinculatório, pessoas jurídicas interessadas em celebrar 

contrato para exploração do espaço de bar localizado em suas dependências, 

notadamente dentro do salão social da sede campestre, devendo apresentar 

proposta no prazo de 15 dias contados da publicação da presente, 

diretamente na Secretaria do Clube Centenário de Formiga, com 

observância dos requisitos mínimos abaixo elencados: 

   DISPOSIÇÕES GERAIS: 

   A modalidade jurídica da cessão do espaço será 

formalizada através de Contrato de Comodato, devendo o Comodatário, 

dentre as obrigações mínimas a serem cumpridas na exploração da referida 

atividade, seguir as seguintes observâncias legais e contratuais: 

1 - O Contrato de comodato será firmado no prazo mínimo de 01 (um) ano, sendo 

obrigação do comodatário a conservação e uso pacífico do local, durante todo o 

período de vigência contratual; 

2 - O comodatário deverá seguir fielmente todas as normas do Estatuto Social 

do Clube Centenário de Formiga e demais disposições legais aplicáveis ao caso; 

3 – Fica proibida a subconcessão total ou parcial da área objeto do presente 

instrumento contratual.  

4- Garantir o funcionamento do Bar, conforme as seguintes condições:  

a) Funcionamento de terça à sexta-feira das 14:00 horas às 22:30 horas, 

sábados das 08:00 às 22:30 horas; Domingos e feriados de 08:00 às 

21:30 horas, não podendo ultrapassar o horário de 23:00; 

b) Em dias festivos e/ou datas especiais, o horário de exploração será a 

critério da diretoria;  

5 – Os preços praticados na comercialização no bar deverão sempre atender 

aos interesses dos associados, obedecendo a média de preço de mercado, 

vedado a prática de preços abusivos; 

6 - Utilizar e cuidar da área sob concessão de uso, responsabilizando-se pelos 

danos que porventura der causa.  



7 – Não realizar nenhuma benfeitoria no espaço cedido, mesmo sem ônus da 

Diretoria, sem a autorização expressa da mesma;  

8 - Responder integralmente por pequenos reparos na área do espaço concedido 

(desentupimento de ralos, esgotos, substituição de torneiras e outros), exceto 

aqueles desgastados pelo tempo de uso normal.  

9– Realizar imediatamente a reparação dos danos causados por usuários sob 

sua responsabilidade e com consentimento da Diretoria.  

10– Responsabilizar-se na forma da legislação vigente pela qualidade e higiene 

dos produtos comercializados, assim como pela higienização da área de 

concessão de uso e das instalações, na forma exigida pela saúde pública.  

11 - Transportar, quando for o caso, e servir os alimentos em conformidade com 

as orientações da vigilância sanitária e saúde pública.  

12 – Ter cardápio variado de bebidas e alimentos, para o bom atendimento ao 

associados; 

13 – Manter, permanentemente no próprio local a Caderneta de Inspeção 

Sanitária e o Alvará Sanitário, disponibilizando-os à Fiscalização, sempre que 

solicitados;  

14 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério 

da Fazenda – (Cartão CNPJ); 

15- Prova de regularidade com a Fazenda Municipal; 

16 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do 

comodatário; 

17 -  Certidão Conjunta de Débitos da Receita; 

18 - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS);  

19 - Certidão de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço – (FGTS); 

20 - Prova de inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho (CNDT), 

mediante apresentação de certidão expedida pela Justiça do Trabalho; 

21 -Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica.  

22 - Estatuto, Contrato social ou Registro de Firma Individual e última alteração 

(se houver).  



23 - Instalação de equipamentos, mobiliário, máquinas e utensílios necessários 

à prestação de serviços, em quantidade suficiente para proporcionar um bom 

atendimento aos usuários do serviço;  

24 – Cuidar da Limpeza diária de toda área destinada à Lanchonete; 

25 – Obrigatório uniforme com as cores do clube, previamente acordado com a 

diretoria.  

26 - Pela inobservância total ou parcial das regras contratuais, o Comodante 

poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao Comodatária as seguintes sanções: 

advertência e rescisão contratual. 

  Formiga, 11 de Outubro de 2019 

 

 

 

  CLUBE CENTENÁRIO DE FORMIGA 


