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CONTRATO DE PARCERIA

ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO SENAI - AES

Pelo presente instrumento particular, de um lado a Associação dos Empregados do

Sena; AES- CONTRATANTE - inscrito no CNPJ49.642.598/0001-01, com sede na AI.
Barão de Limeira, nºS39 - Bairro de Santa Cecilia - São Paulo, CEP: 01202-001. Fone
comercial: (11) 3363-6573 e de outro lado, Roberto Rodrigues Cupaiolo, Nome

fantasia: Pousada das Cachoeiras - Sítio Santa Cruz, inscrito no CNPJ:

05.382.419/0001-79, CONTRATADA - situado na Rua Benedito Antonio Eloi, 935 -
Sertão da Quina - Ubatuba - 5P. Telefones comerciais: (12) 3849-824 4 / 3849-5494
I 3849-5331 firmam o presente contrato de parceria com as cláusulas e condições

que seguem:

2S% DE DESCONTO NA HOSPEDAGEM EM QUALQUER tpOCA DO ANO, INCLUINDO
FERIADOS.

I Cláusula 1- do Objeto:

A Contratante tem como objetivo, através desta parceria, utilizar o hotel da
contratada, para todos os seus associados e familiares.

Parágrafo Único: o serviço da contrante é inteiramente sem nenhum ônus para a
contratada.

I Cláusula 11- das Reservas:

As reservas serão feitas diretamente com a Pousada das Cachoeiras pelo Associado.

A contratada solicitará por email à contratante a confirmação da condição de

associado, do interessado na reserva.

As normas constantes do regulamento interno da Pousada passam a ser aceitas e

acatadas pelos associados.



Ro erto I ues Cupaiolo
Pousadas das Cachoeiras
CNPJ05.382.419/0001-79

I Cláusula 111- dos Valores:

Os Associados da contratante pagarão à contratada os valores estipulados pela
própria contratada com o desconto fixo sobre o preço de balcão na alta e na baixa
temporada durante a vigência do contrato.

Parágrafo Único: Fica a critério da contratada a adoção de isenção ou parcialidade no
pagamento das reservas para menores e a respectiva escolha da faixa de idade isenta
da necessidade de pagamento (total ou parcial).

I Cláusula IV - da Publicidade:

A contratante fica autorizada a realizar publicidade sobre esta Parceria, a fim de dar
conhecimento aos seus associados e familiares.

Parágrafo Único: A contratante fica autorizada a incluir o nome da Contratada em
seus boletins informativos (revistas, catálogos, banners, e prospectos), sem ônus da
Contratada, para fins de conhecimento de seus associados.

I Cláusula V - da Vigência.
A presente parceria entra em vigor a partir da data de sua assinatura e terá prazo
indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo, por qualquer das partes
mediante prévio e expresso aviso, por escrito, sem que isso implique em qualquer
ônus para as partes.

I Cláusula VI- do Foro

As partes elegem o Foro da Comarca da Contratada para dirimir quaisquer questões
oriundas do presente contrato.

E, por estarem justos e acordados, com os termos do presente contrato, assinam o
mesmo como manifestação de suas vontades, em duas vias, para todos os fins de
direito.

São Paulo, 10 de agosto deJ~ //
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Dionisio Pre

Associação dos Empr gados do SENAI
CNPJ49.642. 9810001-01


