
CO:\'TRATO [JE !'AIICEIUA

IIlENTIFICAÇÃO liAS I'AIUES CONTRATANTES

CO:\'TRATANTE: ASSOCIAÇÃO 1I0S E~II'REGAIKlS 110 SENAI - AES pessoa jurídica de
direito privado. sem tins econômicos. inscrita no CNPJ/t\1F sob o na 49.642.598/0001-01 com sede
na AI. Barão de Limeira. 539 - térreo. Santa Cecília - São Paulo - SIl. neste ato representada pelo
Presidente da Diretoria Executiva Claudiu Murari, RG 8.461.649-0, CPF 760.471.72&-49, doravante
designada simplesmente de CONTRATANTE.

CO~TATAI)A: A A DA SILVA SOROCAB. devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nO
00.993.41110001-25, localizada à Rua Nabcek Shiroma. n° 109. Bairro Jd. Emilia.Sorocaba-SP,
neste ato representado pelo seu Diretor, Sr. Antonio Aparecido da Silva, brasileiro, casado. RG
6.154.517. CPF 588.117.108-04. residente c domiciliado à Rua Guincia Bonassi Ortega, 179 -
Wanell Villc - Sorocaba-SP. doravante designada simplesmente de CONTRATAI)A.

As partes acima identificadas têm, entre sLjusto e acertado o presente Contrato de Parceria. que se

regerá pelas seguintes cláusulas e condições descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusul ••• -. O presente contrato tem como OBJETO, a aquisição de bens. produtos c a prestação de
serviços f<1rI1ecidospela CONTRATADA conforme descrito abaixo, pelos associados e respectivos
dependentes da CONTRATANTE, devidamente identificados .

• . l/'ARUIIOS.H 'mrllDS IJIUII;/IS IJA .\"IRI'.-I Ol/CO.\' ('()\I IJIiIS .IXOS m:
(;./R.I.\'II.I CWII'RI,'(DS A 1'.IR71RIJE SI.81111.1I11IlIIi.\I.\/II. fo' IiITOCI,'XTOS REAIS)
I,'.I/.I/U/JE/.O 111'10'.

(Jh.,: (h Iwq"m fnu/em l"lwial" t'1IJ./imçao dos modelo.\' t' I)o!('nâa.lll.' l/1'lIl'l'IItIJ.I'

Cláusula r A CO:\TRATAUA se compromete a conceder desconto padrão de 20%( VINTE POR
CENTO). c outras vantagens aos associados da AES SENAI e seus dependentes em serviços,
especificados nesta cláusula 2a do presente., conforme abaixo:

*EX.I.III,:\' .llilJlO.lltm ICOS (AUJ)f(}'\1ETRIAS I:' IM ITASC/(},\It:1R IAS).
*1',1(, -I'ROCI:'SSA.lII,,\TO •IUlJI 1'11 'O C/:'STRAI..
*FO,\O 1'I;R..I I'IAS.
'CO.\'SI:'RI'OS IlE A I'ARI;UIOS ..•UlJITW()S Dl; Ql!,l/.QUI:'R .IIARC ..•.

DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA

C1áus~'a 3'. A CO:\'TRATAIIA_ compromete-se a divulgar aos seus limci~nários as vantagens/'
oferecidas, as clausulas e condlçoes do presente contrato. a fim de evitar POSSIVCIS transtornos elou Ç}

. d •constrangllllcntos quan o do atendimento aos associados da CONTRATANTE. .
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Cláusula 41•A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE na publicaçao e conseqüente divulgaçlJo do seu
nome, endereço. telefone, beneficios. endereço de web, e.mail, e respectivos Iinks. nos seus informativos.
bem como no web sita / portal da mesma, sem qualquer Onus.

(Uu~ull~'.Caberá a CO~TRATAI>A a responsabilidade pelos resultados dos serviços contratados e
prestados. bem como ou pela posse de qualquer documento que for colocado à sua disposição pelos
associados c seus dependentes:

Cláusula (.-. Caso haja interesse da CONTRATADA na inserção de anúncio ou encarte promocional no
informativos dc\"erão ~er obedecidos os limites de dimensõcs e gramagcm definidos pela CONTRATANTE ..

DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE

Cláusulas '-. A CONTRATAI'rfTE não responderá pelas obrigações mutuamente assumidas entre a
CO:vrRATAIlA e seus associados e respectivos dependentes.

Cláusul:'lS S-. Os associados serão identificados pela carteira de associado. em validade. Carteira esta
que deverá ser entendido como um CARTÃO DE BENEFÍCIOS. não podendo ser utilizado como
cartão de crédito ou garantias de cheques.

DA PREST AÇÃO DOS SERViÇOS

Cláusulas 9-. A CO~TRATAnA concederá aos associados da COi"lTRATAl"TE, os beneficios
especilicados nas cláusulas P e 2a• a partir da assinatura deste contrato.

110 PRAZO

Cláu~ulas 10-. Este contrato terá prazo de indetcnninado enlrando em vigor a partir da sua assinatura
pelos contratantes.

DA RESCISÃO

Cláusula~ 11-. Este conlrato poderá ser rescindido unilateralmente. desde que não seja mais
conveniente a eontinuaçào de tais serviços. por qualquer razão. independentemente da vontade das

~. )
Cláusulas 12'. O presente instrumentn também será rescindido caso uma das partes dcscun\pI!'-o /;
~st~~lec.ido em qualqu~r um,a das ~Iáusulas pactuadas neste contrato ou a qualquer tempo. caso haj0.
mtllgenel3 de alguma lei ou forneCimento de produtos em desacordo ou impróprio para o consumo.
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Aaoc:,.oç«l dos
Em~.do

SENAI

Parágrafo Único. No caso de rescisão unilateral do presente contrato, a outra
parte deverá ser notificada da rescisão, par escrito, com antecedência de 30
(trinta) dias, a cantar da data da entrega da notificação protocolada, sem gerar
õnus ou indenizações à parte que rescindir.

Cláusulas 13", Para dirimir quaisquer contravêrsias oriundas do presente
CONTRATO, as partes elegem o faro da comarca de Sorocaba-SP, renunciando a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja;

E,por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas
vias de igaal teor,juntamente com 2 (duas) testemunhas.

São Pa,Úl0. 26 de setembro de 20 13.

Contratada

1 - .-------

-~--
Claudio M rari

ssociação dos Empregados do SENAI - AES

Alfredo Saccani Neto
RG.4.200.940

Gerente Administrativo
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