CONTRATO

ABPC - ASSOCIAÇÃO

DE CESSÃO DE FRANQUIA

BRASILEIRA

DE PSICANÁLISE

CLÍNICA,

pCSSOé!

jurídica de direito privado, CNPJ: 04.984.949/0001-24, com endereço na Av. Américr.
Buaiz, 501, Sala 1001, Edifício Victoria Office Tower, Torre Norte, Enseada do Suá,
Vitória, ES, neste ato representado por seu Presidente DANIELLE COSTA
RIBEIRO, brasileira, solteira, empresaria, RG 3002433 SSPIES, CPF 112.395.117-95,
residente e domiciliado na Rua Eugênio Neto, 764, Ap. 401 - Praia do Canto,
Vitória - ES, CEP 29055-270, de ora em diante denominada simplesmente de
ABPC e ou CONTRATANTE. com os poderes de representante das Universidades
Conveniadas com a ABPe, doravante denominado CONTRATANTE
Kennedy Palace Hotel - KPH, brasileiro, inscrito no CNPJ sob n°
12.073.578/001-57,
Inscrição
municipal:
47898-0 Inscrição
Estadual:
082.769.40-0 Número do cheque: AA-000211 / AA-000212 - Rua: Deolindo
Perim, 301 - Itapua - Vila VelhalES - 29101-810, de ora em diante denominado·
simplesmente CONTRATADO.
A CONTRATANTE e o CONTRATADO resolvem de comum acordo firmar o
seguinte Contrato de Cessão de franquia, sem vinculação empregatícia para
ambas as partes, que passa a reger-se pelas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA:
1. O CONTRATADO passa a ter o direito de Franquia da CONTRATANTL
com todos os direitos legais para a difusão e venda dos cursos oferecidos pela
Contratante e outros ministrados em convênio com a UNIG - Universidade
Nova Iguaçu, podendo negociar os cursos e abrir representações em qualquer
região do Território nacional, sendo os cursos ministrados em locais (espaço
físico) definidos
pela CONTRATADA .
.,
2. Desenvolver articulação institucional junto a órgãos e instituições jurídicas,
políticas e religiosas, etc.
3. Toda a infraestrutura para o funcionamento de quaisquer curso ficará
conta da CONTRATADA.
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CLÁUSULA SEGUNDA:
A CONTRATANTE
oferecerá a CONTRATADA prestação de assessoria
pedagógica, de treinamento para pessoal e outras assessorias de acordo com as
necessidades vigentes, ficando a CONTRATADA responsável pelas demais áreas,
tais como, contratação de pessoal, professores, despesas diversas na manutenção da
franquia e outras.

CLÁUSULA TERCEIRA
1. O valor da Franquia contratual, nos termos deste contrato é de R$ 50.000,00
(cinquenta mil) reais.
2. O valor da Franquia, nos termos do item 1, desta Cláusula, será quitado da
seguinte forma: 50% (cinquenta por cento) do valor dado como sinal, no ato
da assinatura do presente contrato e, os outros 50% (cinquenta por cento),
dividido em 03 (três) cheques, com datas para 30 (trinta), 60 (sessenta) e 90
(noventa) dias, sendo que, o não cumprimento da obrigações nos termos deste
item, implicará no cancelamento do presente contrato, o que implica a perda
de quaisquer investimento feito pelo CONTRATANTE sem ter o que
reclamar, bem como, a perda do direito da Franquia.
3. Todo. curso e/ou treinamento ao ser iniciado deverá ser comunicado à
CONTRATADA, fornecendo cópia de toda documentação referente aos
participantes, data de início e término do curso e/ou treinamento, para que a
CONTRATADA possa emitir a certificação em tempo hábil.
4. A participação na receita mensal dos cursos, a partir da formação de turmas
diversas será distribuída da seguinte forma: 80% (oitenta por cento) da receita
caberá ao detentor da franquia, ou seja, à CONTRATADA e, 20% (vinte por
cento) da receita caberá ao cedente da franquia, a saber, o CONTRATANTE.
5. É da responsabilidade
da CONTRATANTE
disponibilizar
para c
CONTRATADO todas as informações e material publicitário que forem
necessários para o bom exercício de sua tarefa.

CLÁUSULA QUARTA:
A duração do Contrato é por tempo indeterminado, podendo ser rescindido a
qualquer momento por qualquer das partes, desde que comunicado por escrito com

antecedência de 30 dias, ficando
responsabilidades já assumidas.

as partes

obrigadas

ao cumprimento

das

CLÁUSULA QUINTA:
Todos os procedimentos relativos ao oferecimento e regularidade dos cursos, ou
mesmo impedimento diversos na manutenção de cursos e/ou treinamentos, será de
responsabilidade da CNATRA TANTE, cabe à CONATRA TADA apenas a de
responsabilidade de emissão da certificação ..

CLÁUSULA SEXTA:
-,
A impossibilidade da realização das finalidades desta Franquia, ou de sua
continuação, motivada por caso fortuito ou por força maior, acarretará a rescisão
automática do contrato, independentemente de notificação prévia, sem que isso
acarrete obrigação de qualquer indenização por parte da CONTRATADA, sendo
toda responsabilidade, em todas as instâncias, da CONA TRATANTE.

CLÁUSULA SETIMA:
As partes, de comum acordo, elegem o foro da Comarca de Vitória, Capital do
Estado do Espírito Santo, para dirimir quaisquer dúvidas inerentes a este contrato.
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E, por estarem justos e acordados, assinam o presente instrumento em duas vias de
igual teor e forma, juntamente com as testemunhas.
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~ -anielle Costa Ribeiro
Contratante
Testemunhas:
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