
CONTRATO DE CONVÊNIO

CONVENIADA
AES - Associação dos Empregados do Senai
CNPJ: 49.642.598/0001-01
Rua: Alameda Barão de Limeira, 539
CEP: 01202-001
São Paulo - SP
Fone: (11) 3363-6573
Representante Legal: Claudio Murari

CONVENENTE
Hotel Avenida Palax ltda. - EPP
Nome Fantasia: Hotel Avenida Palace
CNPJ: 58.141.284/0001-16
Av. Presidente Wilson, 10.
Bairro Gonzaga. Santos/SP
CEP: 11065-200
Fone: (13) 3289-3555

Clausula 010 - Hotel Avenida Palax Ltda., acima denominado convenente, compromete-se
pelo presente convênio, oferecer aos associados e seus dependentes, diretores e funcionários
da Associação dos Empregados do SENAI - AES, acima denominada conveniada, diárias de
hospedagens com tarifas convênio, conforme tabela anexa e atendimento dentro dos nOSS05
padrões de qualidade.

Clausula 020 - Os interessados poderão solicitar as informações na AES ou diretamente no
hotel, sendo que os pedidos de reservas deverão ser feitos com 07 dias de antecedência para
os periodos de baixa temporada e com 15 dias para os periodos de janeiro, julho, feriados
prolongados. natal, reveillon e carnaval.

Clausula 03° - O presente convênio entre em vigor a partir do DE ACORDO das partes neste
termo e terá validade indeterminada, podendo ser cancelado a qualquer tempo, por qualquer
das partes, mediante prévio e expresso aviso por escrito de 30 dias, sem que isso implique na
cobrança de qualquer õnus para as partes.

Clausula 04° - O presente convênio não gera a Associação dos Empregados do SENAI -
AES, qualquer obrigaçào de ordem financeira eJ ou compromissos assumidos por seus
funcionários, beneficiários titulares e respectivos dependentes, ficando estabelecido que
eventual inadimplência do beneficiário eJ ou de seus dependentes é de exclusiva
responsabilidade do mesmo para com o Hotel Avenida Palax Ltda tIJ
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Clausula 05° - A AES fica a responsabilidade da divulgação do convênio através dos seus
meios de comunicações Uornais, revistas, site e outros), a fim de dar conhecimento aos seus
associados.

Santos - SP, 02 de agosto 2013
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Hotel Avenida Palax LIda

.. ,ação dos Empregados do SENAI - AES

Claudio Murari
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'58.141.28410001-161
HOTEL AVENIDA PALAX

LTDA .• EPP
Av,Preoidenle Wt""n. 10
Gonuge • CEP 11060-200
L 8IIf1'OS • SP .J

HOTEL AVENIDA PALACE
• É uma excelente opção de hospedagem. eventos e confraternizações.

Situado no Gonzaga, o bairro mais badalado da cidade, próximo a bares, restaurantes,
shoppings, cinemas. em meio a uma exuberante vista para o mar. São 94 apartamentos
incluindo café da manhã completo, servido em nosso restaurante panoramico. com vista total
para o mar.

TARIFARIO DE DIARIASIBALCAO VIGENTE 01/12/12 ATE 27/12/13
Individual Ouolo Triolo Quádruolo Quíntuolo

luxo R$ 198,00 R$ 264,00 R$ 330,00 R$ 396,00 R$482,OO
Luxo frente R$253,OO R$ 330,00 R$ 418,00 R$ 473,00
Suíte R$ 329,00 R$ 435,00
Sulte frente R$ 407,00 R$ 545,00

A tabela balcão é a tabela a ser praticada para os associados da AES - Associação dos
Empregados do Senai, vigente a época da hospedagem.
Será concedido o desconto de 20% (vinte por cento) em lodos os tipos de apto.: SGl. Oal
ou TRP. exceto nos meses de Janeiro, Fevereiro, Julho e Dezembro, Pacoles Promocionais,
Reveillon, Carnaval, Páscoa e Feriados, inclusive prolongados.

* Check-in as 12:00 h e check-out as 12:00 h.
* Estâ indu50 café da manhã. estacionamento .
• Internet WI-FI grâtis.
*1 (Uma) criança até 5 anos por apanamento é conesia;
.Todos os apanamentos possuem higobar,TV a cabo ,telefone com discagem direta,ar
condicionado.
*Voltagem do hotel: 220V
.Pagamento à vista .
•Aceitamos todos os canOes de crédito e débito
'NÃO ACEITAMOS CHEQUES.

Hotel Avenida Palace
Av. Presidente Wilson. 10. Gonzaga, SantosJSP, CEP 11065-200
Tel.lFax: (13) 3289-3555
reserva@avenidapalace.com.br
reservaS@avenidapalace.com.br
www.avenidapalace.com.br


