
 

 
INSCRIÇÃO DE PARCEIRO CREDENCIADO 

 
CONVENIADO: ................................................................................................................................   DATA:..........................................  
 

CPF/CNPJ: ....................................................................................................................  Fones: ............................................................  
 

End: .......................................................................................................................................................................................................  
 

Site: ....................................................................................  E-mail: .................................................................................................... 
 

Atividades: ........................................................................................................................................................................................... 

 
Cláusula 1ª – O acima identificado fica inscrito na qualidade de Parceiro Conveniado do PROJETO CLASFEM da 
Cassiopeia Administração Ltda - CNPJ: 03.241.364/0001-51, Rua Senador Xavier da Silva 197, Curitiba/PR e ambos 
concordam com o que fica aqui estabelecido, a partir desta data. 
Par. Único – CLASFEM é um clube de benefícios e vantagens dirigido aos servidores públicos, de propriedade da 
Cassiopeia Administração Ltda; não tem vínculo com entidades públicas nem recebe verba pública. 
Cláusula 2ª – O Parceiro Conveniado compromete-se a atender os utilizadores do CLASFEM e os servidores públicos 
federais, estaduais e municipais, civis e militares de um modo geral, os quais deverão se identificar com o CARTÃO 
DO SERVIDOR PÚBLICO ou qualquer outro documento, com os benefícios a seguir discriminados: 

DESCONTOS:                                                                OUTROS: 
                                        

Cláusula 3ª – O Parceiro Conveniado tem total liberdade para praticar e alterar os seus preços a qualquer tempo e 
responsabiliza-se pela qualidade dos produtos e ou serviços fornecidos.  
Cláusula 4ª – Cabe ao Parceiro Conveniado informar e orientar os seus funcionários sobre a existência e os 
procedimentos de funcionamento desta parceria comercial. 
Cláusula 5ª – O Parceiro Conveniado será divulgado gratuitamente na seguinte forma:  

1. Banner no Guia de Conveniados Online tamanho padrão enquanto durar o convênio. 
2. Banner na Revista Clasfem Online próxima edição:  Tamanho “Página Inteira” 
3. Módulo Comercial no Guia de Convênios Clasfem (impresso) próxima edição.  

Par. Primeiro – CLASFEM não comercializa produtos nem espaços publicitários em seus veículos de comunicação. 
Par. Segundo – O Parceiro Conveniado deverá encaminhar layout pronto ou os materiais (imagens e textos) para 
confecção das divulgações, em até sete (7) dias contados a partir da presente data, caso contrário CLASFEM 
publicará da forma que lhe for possível, entendendo-se que aprovado está. 
Cláusula 6ª – CLASFEM não cede nem negocia os dados pessoais dos beneficiários Utilizadores cadastrados. 
Cláusula 7ª – Todas as notificações entre as partes deverão ser feitas por escrito via e-mail (clasfem@gmail.com).  
Cláusula 8ª – Comprometem-se as partes em não cancelar este contrato por um período mínimo não inferior a seis 
(6) meses, caso ocorra o cancelamento, por qualquer motivo, não haverá devolução da Taxa de Inscrição. 
Cláusula 10ª – A validade deste contrato é de vinte e quatro (24) meses, podendo ser renovado por termo aditivo. 
Cláusula 11ª – Fica eleito o foro da Comarca de Curitiba, para dirimir eventuais questões oriundas deste contrato. 
Par. Único – Estando de pleno acordo, as partes contratantes assinam este documento ao final, em duas vias de igual 
teor e forma, responsabilizando-se por si, seus herdeiros e sucessores.   

R  E  C  I  B  O 
 
RECEBEMOS O VALOR DE R$ .........................................., na forma de:  (   ) Em espécie  -  (   ) Em cheque:  
 
Cheque no. ....................................  Banco: ..............  R$ .....................................  Data: ................................... 
 
Cheque no. ....................................  Banco: ..............  R$ .....................................  Data: ................................... 
PROVENIENTE DE:   “Taxa de Inscrição” 
Obs: O Parceiro Conveniado aceita os valores aqui especificados como dívidas líquidas, certas e exigíveis. 
                                                                                                                    

                 
ASS. DO PARCEIRO CONVENIADO: ................................................................   ASS. REP. Cassiopeia/Clasfem: ........................................................ 


