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TERMO DE RECEBIMENTO DA CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA 

 

Na qualidade de candidato à aquisição de uma Franquia SPAZIALE ITALIANA, 

sirvo-me da presente para declarar que recebi, nesta data, em comodato, a 

CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA (COF), LEI DO FRANCHISING e a MINUTA 

DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE FRANQUIA, contendo 48 páginas, nos termos 

da Lei 8.955, de 15 de Dezembro de 1994(Lei da Franquia Empresarial), que neste 

ato está sendo rubricada e após transcorrido o prazo de 10 dias de análise, no ato da 

assinatura do Contrato de Franquia, passa a fazer parte do mesmo. 

 

Comprometo-me a ler e avaliar atentamente todas as informações contidas nesse 

documento, juntamente com meu(s) advogado(s). Se necessário for, solicitarei por 

escrito a SPAZIALE ITALIANA os esclarecimentos e/ou informações adicionais e 

complementares a respeito do Sistema de Franquia e ao negócio SPAZIALE 

ITALIANA, antes de firmar qualquer contrato ou ajuste de outro tipo. 

 

Declaro e reconheço que esta CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA (COF) 

contém informações de caráter privado, dados confidenciais e segredos de negócio 

da FRANQUEADORA, razão pela qual me obrigo a manter o mais absoluto sigilo com 

relação a tais informações, dados e segredos, não os transmitindo, divulgando, 

transcrevendo ou reproduzindo, sob qualquer meio ou forma e a quem quer que seja, 

mesmo após o término de eventual relação contratual entre as partes, sob pena de 

incorrer em crime de concorrência desleal, conforme disposto no inciso XI do artigo 

195 da Lei 9.279, de 14 de Maio de 1996 (Lei da Propriedade Industrial) e de me 

sujeitar às penalidades aplicáveis. Caso haja desrespeito às condições de sigilo e 

confidencialidade, fica estabelecido uma multa de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) 

em favor da Franqueadora. 

 

Além disso, se dentro de 30 (trinta) dias a contar dessa data não for assinado o 

CONTRATO DE FRANQUIA, desenvolveria FRANQUEADORA este exemplar da 

CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA (COF), a quem o mesmo pertence. 
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O presente TERMO DE RECEBIMENTO é assinado por mim, candidato, em 02 

(duas) vias, na presença de duas testemunhas, sendo que a segunda via ficará 

anexada à presente CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA (COF), e a primeira via 

será devolvida à FRANQUEADORA. 

 

Reconheço, finalmente, que a presente CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA 

(COF) não constitui uma proposta de negócio ou pré-contrato, não havendo, portanto, 

nenhum vínculo entre as partes.    

 

 

Cidade São José do Rio Preto, SP   data  _____/______/________ 

 

 

Cidade de Interesse:  

 

 

_____________________________ 

Assinatura 

 

 

1) Testemunha ________________________________________ 
 

 

2) Testemunha________________________________________ 
 

 

 

 

 



 

5 
 

Ao pretendente da aquisição de uma Franquia SPAZIALE ITALIANA. 

 

 

Tem por objetivo a Circular de Oferta de Franquia (COF), demonstrar todas as 

informações ao pretendente em se tornar um Franqueado SPAZIALE ITALIANA, para 

que assim possa avaliar o negócio em questão e tomar uma decisão consciente e 

segura. 

 

Este documento está previsto na lei 8.955 de 15 de Dezembro de 1994, lei está que 

regulamenta a atividade de Franchising no Brasil. 

 

No Franchising, o Franqueador concede ao Franqueado o direito de exploração, 

não exclusivo, de uso da marca comercial, para uma determinada área territorial, 

concedendo assim o método operacional do negócio, a tecnologia desenvolvida e os 

padrões arquitetônicos e visuais, com o “know-how” da Franqueadora. 

 

O pretendente a Franqueado deverá ser uma pessoa que goste de trabalhar em 

parceria, pois a relação entre ele e a Franqueadora é a essência do negócio. 

 

A Associação Brasileira de Franchising (ABF) informou os números consolidados 

sobre o desempenho das redes de Franquias que atuam no País, referentes ao ano 

de 2016.  Os dados divulgados pela ABF balizam o setor e são utilizados pelo 

mercado, instituições financeiras, governo e entidades internacionais.  

 

O faturamento total do setor atingiu R$ 151,2 bilhões no ano de 2016, o que 

representa um crescimento de 8,3% em relação ao ano de 2015. Mais uma vez, o 

Franchising Brasileiro obtém um desempenho positivo, diversas vezes superior ao PIB 

(produto interno bruto). 

 

O Franchising contribuiu para a criação de novos postos de trabalho, totalizando 

1.192 milhões de empregos diretos e formais no ano de 2016. 
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Também tem sido um importante meio de descentralização do varejo, ajudando a 

pulverizar grandes marcas para várias regiões do País. 

 

 É importante esclarecer que como qualquer empreendimento, o sucesso da 

Franquia dependerá de vários fatores, entre eles a competência, o empenho e a 

dedicação do Franqueado ao negócio e que todo negócio implica em riscos. 

 

Vantagem do ingresso no Franchising: 

 

 Experiência comprovada do Franqueador; 

 Associação a uma Marca consolidada e de prestígio; 

 Participação de um conceito já testado; 

 Acesso à métodos profissionais de gestão; 

 Participar de uma Rede desfrutando das vantagens de procedimentos 
administrativos, operacionais e financeiros já testados; 

 

Este documento contém informações confidenciais, segredos de negócio e como 

tal, não deve ser do conhecimento de terceiros, alheios ao processo de avaliação do 

investimento. Solicitamos, portanto, que ele não seja reproduzido no todo ou em parte 

e tampouco xerocopiado. As obrigações de sigilo e confidencialidade aqui presentes 

devem ser respeitadas, sob pena de incorrer em crime de concorrência desleal, 

conforme Lei n. 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial) especialmente em seu artigo 

195, inciso XI.  

 

A partir da data de entrega da Circular de Oferta de Franquia (COF), o interessado 

tem um prazo de, pelo menos, 10 (dez) dias, para apreciação e análise de todas as 

informações constantes na mesma. 

 

Portanto, a empresa Franqueadora não celebrará nenhum contrato, como 

tampouco receberá qualquer importância monetária dos interessados a tornarem-se 

Franqueados da Rede de Franquias SPAZIALE ITALIANA, antes de transcorrer os 

10 (dez) dias concedidos pela Lei para que os candidatos a Franqueados possam 

avaliar o Sistema de Franquia Empresarial SPAZIALE ITALIANA, depois de 

transcorridos os 10 (dez) dias sem que as partes celebrem o acordo descrito neste 

documento, independentemente de notificação ou aviso, não remanescerá qualquer 
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obrigação da Franqueadora com relação ao candidato, que deverá devolver 

imediatamente a Circular de Oferta de Franquia (COF). 

 

Dessa forma, solicitamos que o candidato leia atentamente este documento para o 

completo e perfeito entendimento das particularidades da Franquia, bem como dos 

direitos e obrigações assumidas pela Franqueadora e pelo candidato. Solicitamos 

ainda que este documento (COF) seja analisado por um advogado, contador ou 

administrador, para que esses profissionais avaliem tecnicamente o seu conteúdo. 

 

Se após a leitura, tiver alguma dúvida nos colocamos à disposição para esclarecer. 

 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

“SPAZIALE FRANCHISING” 
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BREVE HISTÓRICO DO SISTEMA DE FRANQUIA SPAZIALE ITALIANA 

 

A paixão da família Pirola pela gastronomia começou com o patriarca, o empresário 

Luiz Eduardo Pirola, que nas horas vagas se aventurava na cozinha fazendo pratos 

para degustação da família e amigos. Luiz Pirola era proprietário de uma empresa 

gráfica na cidade de Barretos, interior do estado de São Paulo, junto com a esposa 

Leo Pirola. 

Há muitos anos no negócio, vida estável e confortável não fizeram o empresário se 

estagnar, muito pelo contrário. “Meu amor pela cozinha falou mais alto. Um dia chamei 

minha família e disse que queria largar a gráfica e investir no setor de alimentação”, 

relembra. 

Apoiado pela esposa e pelo filho Willian Pirola, cabia então decidir a formatação 

deste novo empreendimento. “O Luiz, talvez pela descendência italiana é expert em 

cozinhar massas, então porque não se dedicar a culinária italiana”, diz Leo. 

Foi então que em 2015 surgiu o restaurante Spaziale Italiana, modelo de negócio 

diferenciado onde o cliente toma lugar de chef e assume a montagem do seu prato. 

“Desde o início apoiei meus pais, mas sempre tive em mente que para dar certo o 

negócio tinha que ter um diferencial, um algo a mais, além do sabor que conquistasse 

os clientes”, destaca Willian. 

Com o slogan “Aqui você é o chef”, no restaurante o cliente monta seu prato com 

os ingredientes que desejar. Ele escolhe entre as opções de macarrão, nhoque, 

lasanha, risoto e pizza, e completa com os mais de 30 tipos de acompanhamentos. 

Os pratos são preparados em até 3 minutos. 

O casal escolheu a cidade de São José do Rio Preto para receber o primeiro 

restaurante e desde então, o sucesso vem acompanhando a família. Em 2016,o Brasil 

ganha de presente a Spaziale Italiana, por meio do Franchising a Família Pirola inicia 

a expansão deste lindo, saboroso e lucrativo negócio. 

 

 

A empresa tem estabelecido os seguintes compromissos: 
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- Nossa Missão 

 

Oferecer ao consumidor por meio de um atendimento personalizado o melhor da 

cozinha Italiana com o toque brasileiro, atendendo as exigências de qualidade dos 

nossos ‘Chef's’. 

 

- Nossa Visão 

 

Ser reconhecido no Brasil como o melhor restaurante de Fast Food de Gastronomia 

Italiana com o toque brasileiro. 

 

- Nossos Valores 

 

Alegria no trabalho; Comprometimento com a qualidade dos produtos oferecidos; 

Atendimento caloroso e personalizado para o nosso ‘Chef’. 

 

Objetivos estratégicos 

 

 Promover medidas que satisfaçam o crescimento contínuo dos negócios de 
maneira estruturada, minimizando as intercorrências no negócio, com constante 
aprimoramento dos processos, gestão e diretriz operacional e estratégica. 

 

 

Conceito  

 

“Aqui você é o chef”  
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 Nossos Diferenciais 

 

 Fast Food de gastronomia Italiana ao vivo; 

 Cardápio completo para o consumidor com diversos tipos de massas, risoto, 
lasanha e pizza; 

 “30 acompanhamentos para incrementar seu prato e fazer as mais variadas 
combinações de sabores”; 

 Alimentação de qualidade à um preço justo ao consumidor; 

 Sustentabilidade do negócio por meio dos baixos níveis de perda durante todas 
as operações. 

 

OS DADOS SOCIETÁRIOS DA EMPRESA FRANQUEADORA 

 

 

SPAZIALE FRANCHISING 

- EIRELI - ME 

CNPJ no 24.220.536/0001-80 

 AV PRESIDENTE 

JUSCELINO KUBITSCHEK 

DE OLIVEIRA 

No 1430, Apt 13, JARDIM TARRAF 

(17) 3231-0853 FINANCEIRO@SPAZIALEITALAIANA.COM.BR 

SÓCIO: LUIZ EDUARDO PIROLA 

 

SITUAÇÃO DA MARCA SPAZIALE ITALIANA PERANTE O INPI – INSTITUTO 

NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

 

Franqueadora possui pedido de registro da Marca SPAZIALE ITALIANA junto ao 

INPI em sua configuração mista.  

 

 

BALANÇOS E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 

A empresa, SPAZIALE FRANCHISING - EIRELI - ME está em dia com os seus 

exercícios fiscais. 
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PENDÊNCIAS JUDICIAIS 

 

A Rede SPAZIALE ITALIANA vem por meio deste, informar que não tem 

pendências judiciais, que possa vir a impossibilitar o funcionamento da rede de 

Franquias, ou que venha expor as marcas e/ou direitos de propriedade do seu Know-

How. (Junior) 

 

 

O QUE É A FRANQUIA SPAZIALE ITALIANA 

 

A rede SPAZIALE ITALIANA, é uma empresa que buscou no mercado uma forma 

estrutural e eficaz de expansão do seu negócio, nesta análise visualizou na 

formatação da empresa em forma de Franquia, uma oportunidade para propagação 

de seu negócio. 

 

A padronização das unidades Franqueadas, é uma característica do Franchising, 

garantindo a qualidade dos atendimentos e produtos, para a manutenção da imagem 

forte e uniforme da rede. Proporcionando mais segurança a todos que direta ou 

indiretamente estão envolvidos com o negócio: colaboradores, clientes, fornecedores 

homologados e o próprio Franqueado, deixando à disposição todo o seu corpo 

técnico, responsável pela estrutura da Franquia SPAZIALE ITALIANA. 

 

Buscando permanentemente a contribuição do Franqueado para que a Rede 

SPAZIALE ITALIANA esteja sempre sendo atualizada e melhorando a cada dia seu 

método operacional, a relação entre Franqueador e Franqueado deverá ser de uma 

forma transparente e objetiva.  

 

Com a adesão do Sistema de Franquias SPAZIALE ITALIANA, o Franqueado 

adquire direito de exploração, não exclusivo, de uso da marca comercial SPAZIALE 

ITALIANA, para uma determinada área territorial, concedendo assim o método 
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operacional do negócio, a tecnologia desenvolvida e os padrões arquitetônicos e 

visuais, com o “know-how” da Franqueadora. 

 

A Franqueadora disponibiliza ao Franqueado, por meio do Contrato de Franquia, o 

acesso a toda sua experiência empresarial dentro do segmento, tendo como 

compromisso o aprimoramento da Rede para atender as necessidades do mercado.  

 

 

DO NEGÓCIO FRANQUEADO 

 

É uma empresa que, atua no segmento de alimentação, que disponibilizou ao 

Franqueado toda a sua metodologia operacional desenvolvida e aplicada no mercado 

durante todos esses anos. A SPAZIALE ITALIANA acompanha de perto o 

desenvolvimento das unidades Franqueadas da Rede para que o crescimento ocorra 

de forma estruturada. 

 

A Franqueadora está sempre buscando os melhores ingredientes para atender o 

mercado, que a cada dia está mais exigente e competitivo. 

 

Seu interesse sempre foi atender as necessidades de todos, Franqueados e 

clientes, visando uma maior rentabilidade ao Franqueado. 

  

Como é de característica do próprio Sistema de “Franchising”, a Franqueadora 

desenvolveu todo o sistema de implantação, uniformizando os processos 

operacionais, administrativos e mercadológicos da sua Rede. 

 

Para a execução e o controle do negócio, preservando a imagem da marca, e a 

confiança já estabelecida entre as partes com um crescimento real e contínuo. 
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O Sistema de Franquia SPAZIALE ITALIANA deve ser compreendido como sendo 

um contrato interempresarial de colaboração, em que prevalece o relacionamento 

estreito e o respeito mútuo entre os Franqueados e a Franqueadora.  

 

Uma relação de Franquias é baseada em regras desenvolvidas pela Franqueadora, 

onde a mesma visa orientar e garantir a transferência de “know-how,” passando assim 

o direito, não exclusivo e condicionado de usar o conceito de negócio, inclusive toda 

a sua experiência aos Franqueados da Rede, para que seja aplicado durante a 

implantação e operação da Franquia perante a sua equipe e clientes. 

 

A Franqueadora tem como meta o aprimoramento, dando sempre condições aos 

seus Franqueados de um desenvolvimento contínuo. 

 

Para que está relação atinja o seu objetivo o Franqueado tem como dever seguir 

os padrões estabelecidos da Franqueadora e adaptar – se às mudanças que a 

Franqueadora vier a fazer, lembrando que toda mudança visa à melhoria da Rede. 

  

A Franqueadora, por sua vez, deve assegurar o padrão de qualidade dos produtos 

que fazem parte da reputação da Marca SPAZIALE ITALIANA, buscando sempre a 

maximização de seus resultados. 

 

A estrutura funcional da empresa Franqueada somente poderá ser determinada 

quando for estabelecido o local onde o Franqueado atuará. 

 

Uma vez que cada região tem uma necessidade, não é possível estimar com 

antecedência um quadro de pessoal padronizado para iniciar a operação de um 

Franqueado SPAZIALE ITALIANA, sendo a sugestão abaixo meramente indicativa.  

 

A Franqueadora recomenda um quadro inicial de colaboradores com a seguinte 

estrutura: 

8 colaboradores; 
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A contratação de profissionais para o quadro de colaboradores da unidade 

Franqueada é de única e exclusiva atribuição e responsabilidade do Franqueado, que 

deverá suportar todos os custos e despesas decorrentes. 

 

Qualquer funcionário/colaborador que vier a substituir aquele que já tenha 

participado do treinamento inicial, deverá, obrigatoriamente, participar e ser aprovado 

no treinamento ministrado pelo próprio Franqueado. 

 

 

ATIVIDADES DO FRANQUEADO 

 

A responsabilidade pela administração do negócio é do Franqueado, devendo o 

mesmo estar envolvido com o negócio da sua unidade Franqueada. 

 

O Franqueado é responsável pela: 

 

 Gestão Administrativa, financeira e operacional; 

 Gestão Mercadológica e Comercial da Franquia; 

 Gestão de comunicação e relacionamento com a Franqueadora; 

 O Franqueado deverá possuir o controle societário. 

 Ter o negócio Franqueado como sua principal atividade, dedicando a maior 
parte de seu tempo útil à administração do estabelecimento, com dedicação 
integral;  

 Observar e seguir os Manuais; 

 Realizar parcerias; 

 Controlar e gerenciar o funcionamento da unidade Franqueada, seguindo 
estritamente os padrões estabelecidos pela Franqueadora; 

 Trabalhar em parceria com a Franqueadora e demais Franqueados. 
 

 

 

Ponto Comercial: 
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 Localização do ponto comercial dentro dos padrões estabelecidos no projeto 
arquitetônico.  

 

 

 

Contratação de Colaboradores: 

 

 A contratação de empregados deverá ser feita pelo Franqueado, seguindo a 
legislação em vigor (CLT). O que é de inteira responsabilidade do mesmo; 

 Gerir sua equipe de colaboradores, sempre buscando motivá-los para 
garantir a qualidade do serviço prestado aos clientes e dos processos 
produtivos; 

 Participar, juntamente com sua equipe, de todos os treinamentos e eventos 
determinados pela Franqueadora; 

 Gerenciar e controlar o âmbito pessoal da unidade Franqueada, o que 
compreende o recrutamento, seleção, contratação, motivação, integração, 
treinamento, habilitação, avaliação e conduta de cada um de seus 
funcionários; 

 Manter todos os seus colaboradores devidamente uniformizados e treinados 
para com os padrões da Franqueadora; 

 

 

Unidade 

 

 Manter o padrão visual da unidade, zelando especialmente pelas 
características que o compõem, abstendo-se de instalar, alocar, exibir, dispor 
ou colocar qualquer elemento ou objeto estranho ao padrão visual 
estabelecido; 

 Zelo pela manutenção; 

 Correta manutenção física, higiene e qualidade dos produtos e da unidade; 

 Os preços praticados pela unidade Franqueada deverá seguir a sugestão da 
Franqueadora baseado em estudo mercadológico local; 

 Seguir obrigatoriamente a Política Comercial Vigente, de qualquer natureza. 
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Marketing 

 

 Todos os materiais publicitários utilizados na Franquia deverão ser aprovados 
pela Franqueadora que poderão ser fornecidos ou disponibilizados para a 
produção local; 

 Participar de todas as campanhas promocionais e ações de marketing 
desenvolvidas pela Franqueadora para a Rede de Franquias;  

 Pedir autorização prévia e expressa da Franqueadora para realizar qualquer 
tipo de ação promocional, divulgação, campanha ou anúncio de âmbito local, 
interno ou externo, que vise promover sua unidade Franqueada para o aumento 
de clientes. 

 

 

Comunicação 

 

 Verificar, diariamente, os canais de comunicação (boletins, comunicados, e-mail, 
intranet, áudio conferencia, “newsletter” e outros) estabelecidos pela 
Franqueadora;  

 

 

Sistema 

 

 Utilizar o software de gestão definido pela Franqueadora;  
 

 

Treinamentos 

 

 Participar da convenção do Sistema de Franquias SPAZIALE ITALIANA, bem 
como dos treinamentos e encontros promovidos pela Franqueadora por meio de 
sua equipe de Suporte e Operações;  

 

 

PERFIL DO FRANQUEADO SPAZIALE ITALIANA: 
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O Franqueado deverá estar sempre em busca de crescimento, tanto no âmbito 

pessoal quanto no profissional, buscando assim o seu aprimoramento o que o leva a 

ter uma melhor visão do negócio, tendo uma visão critica de si mesmo, podendo assim 

contribuir para a melhoria do negócio e de sua equipe.  

As características preferenciais consideradas na avaliação do perfil dos 

interessados durante a seleção são as seguintes:  

 

 Ter idade mínima de 21 anos; 

 Não é necessária experiência anterior no negócio; 

 Apresentar certidão negativa de antecedentes criminais; 

 Boa capacidade de relacionamento interpessoal; 

 Ter foco na busca de resultados; 

 Comprometido; 

 Capacidade de Gestão; 

 Disciplinado; 

 Organizado; 

 Habilidade de gerenciar pessoas; 

 Responsabilidade; 

 Habilidade e disposição para atuar em qualquer área funcional da Franquia, 
sempre que necessário; 

 Capacidade de seguir orientações; 

 Que se dedique integralmente ao negócio (no caso de Investidor, deverá 
apresentar um Gestor capacitado e dentro deste perfil); 

 Que tenha capacidade de motivar pessoas. 
 

 

Requisitos importantes para os possíveis Franqueados para SPAZIALE ITALIANA: 

 

Deverá o Franqueado estar à frente do negócio, pois o mesmo tem caráter 

personalíssimo. A relação entre a Franqueadora e o Franqueado é uma relação 

continua e duradoura, porém não tem característica de subordinação ou hierarquia 

onde não existe uma relação trabalhista entre os mesmos. 

 

 Estar com o capital disponível para cobrir o investimento necessário para 
implantação da Franquia SPAZIALE ITALIANA, incluindo capital de giro. Se o 
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pretendente tiver feito à opção de buscar recursos financeiros para o 
complemento do capital, o mesmo deverá estar liberado e disponível quando da 
assinatura do contrato.  

 

Ter em mente que deverá sempre fazer investimentos na área de marketing e que 

seja ativo na criação de novas técnicas para o aumento de captação de clientela na 

unidade Franqueada. 

 

 Que tenha perfil de liderança, boa comunicação com os colaboradores, que seja 
organizado e que tenha habilidade para desenvolver equipe de pessoal, 
cumprindo todo o ciclo operacional, comercial, admirativo e financeiro de sua 
unidade. 

 

 

 RELAÇÃO DE FRANQUEADOS DA REDE 

 

Unidade Própria – Praça Shopping - São José do Rio Preto – SP 

Unidade Franqueada – Shopping Morumbi Town - São Paulo – SP  

Unidade Franqueada – Hipermercado Angeloni Beira Mar – Florianópolis - SC 

 

RELAÇÃO DE FRANQUEADOS QUE SE DESLIGARAM DA REDE 

 

A SPAZIALE ITALIANA não possui qualquer Franqueado que tenha se desligado 

da rede nos últimos 12 (doze) meses.  

 

 

 INVESTIMENTOS GASTOS PELO FRANQUEADO PARA A IMPLANTAÇÃO DA 

FRANQUIA SPAZIALE ITALIANA 

 

Nosso Franqueado deverá montar uma unidade Franqueada observando 

rigorosamente os padrões estabelecidos pela “FRANQUEADORA”. 
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Os custos foram estimados e poderão sofrer variações tanto para mais com para 

menos, uma vez que tem que ser feita uma análise da região pretendida, localização 

do imóvel, leis Estaduais e Municipais, área total entre outros. 

 

Taxa Inicial de Franquia: A Franqueadora cobra a título de Taxa Inicial de Franquia 

o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). 

 

O pagamento dessa taxa assegura ao Franqueado o seu ingresso na Rede, bem 

como o direito de uso condicionalmente da marca SPAZIALE ITALIANA e a 

transferência do “know-how”, sempre de acordo com normas estabelecidas pela 

Franqueadora. O Franqueado assegura também o direito de receber orientações 

técnicas e mercadológicas da “FRANQUEADORA”. 

 

A forma de pagamento da Taxa de Franquia será sempre à vista.  
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MODELO DE FRANQUIA 

 

 

 

 INVESTIMENTOS INICIAIS 

 

Descrição 25m² 

Taxa de Franquia  R$        40.000,00  

Capital de Giro  R$        10.000,00  

Estoque Inicial  R$          2.658,64  

Estoque Inicial de Consumíveis e Descartáveis  R$          2.658,64  

Projeto Arquitetônico  R$        12.500,00  

Adequação do Ponto (elétrica, civil, hidraulica, exaustão, CO2, e outros)   R$        75.000,00  

Mobiliário, Fachada, Outros  R$        29.815,00  

Utensílios e Acessórios  R$          5.800,00  

Equipamentos para Produção  R$          2.240,00  

Enxoval Spaziale  R$          5.975,00  

Uniformes  R$          1.000,00  

Equipamentos de informática  R$          4.500,00  

Adesão para os tickets de alimentação  R$             410,00  

Abertura da Empresa ( Contador)  R$          1.500,00  

Marketing Inaugural  R$          3.000,00  

Treinamento do Franqueado e Primeira Equipe  R$          3.000,00  

Outras Despesas Diversas  R$        13.224,00  

Total do Investimento  R$ 213.281,28  

 

 

 

 

 

Assinatura do Contrato: 
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No momento da assinatura do contrato, o Franqueado deverá efetuar o pagamento 

da Taxa de Franquia conforme valores acordados entre as partes. 

 

Com o pagamento da Taxa de Franquia, o Franqueado adquire também: 

 

 Direito de montar uma unidade franqueada SPAZIALE ITALIANA exatamente 
nos moldes das unidades já existentes;  

 Direito de receber orientações técnicas e mercadológicas da SPAZIALE 
ITALIANA, previamente à inauguração de sua unidade Franqueada, que lhe 
possibilite conduzi-la regularmente;  

 Direito de uso associado da marca SPAZIALE ITALIANA no território da 
Franquia; 

 Treinamento inicial ao Franqueado (06 dias), cujos custos estão inclusos na 
taxa de adesão, excluídos os gastos com transporte, alimentação e 
hospedagem do Franqueado e sua equipe; 

 Manuais Diversos da Franquia; 

 Auxilio na escolha do ponto comercial; 

 Prestação de serviços da assessoria de Marketing Inaugural; 

 Estudo do mercado da região pretendida; 

 Projeto visual da unidade Franqueada; 

 Convenções e treinamentos, excluídos os gastos com transporte, alimentação 
e hospedagem do Franqueado e sua equipe; 

  Apoio na implantação e inauguração da unidade Franqueada; 

 Atendimento em sua sede na cidade de São José do Rio Preto/SP, de segunda-
feira à sexta-feira, das 08h00min às 18h00min; 

 Suporte na Gestão e Operação (administrativa, comercial e técnica). 
 

 

 TAXAS PERIÓDICAS 

 

 Taxa mensal de Franquia (royalties ):  
 

É devido pelo acesso que o Franqueado tem ao know-how da rede de Franquias 

SPAZIALE ITALIANA e por todo o suporte que a mesma oferece orientação e 

treinamento contínuo, nas áreas técnicas, administrativas, comercial, marketing e 

gestão. O Franqueado pagará à Franqueadora SPAZIALE ITALIANA, a título de 

remuneração mensal, o equivalente a 5% (cinco) do faturamento bruto mensal. O 
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faturamento bruto mensal do Franqueado é constituído por todas as receitas 

decorrentes da operação do negócio auferidas nesse período. 

 

Os “Royalties” deverão ser pagos mensalmente pelo Franqueado, no dia 10 (dez) 

do mês subsequente ao mês de referência, correspondendo ao faturamento bruto total 

do Franqueado no período compreendido entre o dia 01 (um) e o dia 30 (trinta) do 

mês correspondente de referência. (ex. mês de pagamento janeiro/2016, mês de 

referência dezembro/2015). O valor dos Royalties será pago mediante a emissão de 

competente boleto bancário a ser encaminhado pela Franqueadora. 

 

 Fundo de Marketing: O Franqueado pagará mensalmente a Franqueadora uma Taxa 
Mensal destinada a formar um Fundo de Marketing durante toda a vigência do 
contrato de Franquia, que será calculada pelo percentual de 2% (dois por cento) do 
valor bruto mensal arrecadado pelo Franqueado na operação do negócio. O 
faturamento bruto mensal do Franqueado é constituído por todas as receitas 
decorrentes da operação do negócio Franqueado auferidas nesse período. 

 

O “Fundo de Marketing” deverá ser pago mensalmente pelo Franqueado, no dia 25 

(vinte e cinco) do mês subsequente ao mês de referência, correspondendo ao 

faturamento bruto total do Franqueado no período compreendido entre o dia 01 (um) 

e o dia 30 (trinta) do mês correspondente de referência. (ex. mês de pagamento 

janeiro/2016, mês de referência dezembro/2015). O valor do fundo de marketing será 

pago mediante a emissão de competente boleto bancário a ser encaminhado pela 

Franqueadora. 

 

O fundo de marketing é um valor que é revertido de forma geral para todos os 

Franqueados. Este valor é arrecado para a divulgação da marca e utilizado para a 

contratação de empresas especializadas em publicidade, propaganda e comunicação 

sendo a Franqueadora a administradora deste recurso.  

 

 TERRITÓRIO DE ATUAÇÃO 

A Franqueadora concede ao Franqueado a exclusividade de exploração de 

território delimitado no contrato de Franquia, durante o seu prazo de vigência. 
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O referido território compreenderá uma área de abrangência definida entre as 

partes de acordo com o potencial populacional, comercial e econômico da região. 

 

Cada Franqueado deverá observar os limites de sua área, e cuidar para não invadir 

territórios onde esteja atuando outras unidades franqueadas, não podendo instalar-se 

em qualquer endereço que não tenha sido determinado no Contrato de Franquia ou 

concorrer diretamente com as demais Franquias da Rede ou com a Franqueadora. 

 

 

 CONCESSÃO DE NOVAS FRANQUIAS A UM MESMO FRANQUEADO 

 

A concessão dos direitos de exploração de mais de uma unidade Franqueada a um 

mesmo Franqueado somente ocorrerá se a avaliação da operação que estiver sob 

sua responsabilidade demonstrar que seguem à risca todos os padrões definidos para 

a Rede de Franquias SPAZIALE ITALIANA e, também, desde que o desempenho do 

Franqueado na operação do negócio Franqueado seja excelente, devendo, ainda, 

estar em dia quanto às obrigações, inclusive pecuniárias, que mantém com a 

Franqueadora e Fornecedores homologados. 

 

Ressalta-se, porém que, apenas em casos excepcionais a Franqueadora 

concederá 2 (duas) Franquias ou mais ao mesmo franqueado, sendo certo que, para 

obter a concessão de outra unidade Franqueada é necessário que o Franqueado 

realize o pagamento da Taxa de Franquia vigente à época, bem como cumpra todos 

os requisitos de praxe para a concessão da nova unidade. 

 

No caso da aquisição (por parte de um Franqueado) de uma segunda unidade 

Franqueada já em operação, a taxa de repasse de Franquia será de 50% (cinquenta 

por cento) do valor da Taxa de Franquia para a Região na época da transferência, e 

deverá ser paga no ato da transferência do contrato de Franquia. 

 

 

 RELAÇÃO DOS FORNECEDORES DA REDE DE FRANQUIAS“ SPAZIALE 

ITALIANA” 
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A relação dos fornecedores homologados será entregue durante a implantação da 

unidade Franqueada. 

 

O QUE A FRANQUEADORA OFERECE AO FRANQUEADO 

 

A avaliação do perfil do pretendente da Franquia “SPAZIALE ITALIANA,” será 

feita por meio de uma análise cadastral e financeira, entrevistas pessoais, a fim de 

verificar seu real interesse pelo negócio e seu potencial para desenvolver-se pessoal 

e profissionalmente no ramo. 

 

A Franqueadora licenciará o seu "know-how" relativo ao funcionamento da Franquia 

SPAZIALE ITALIANA ao Franqueado, que será transmitido por treinamentos para si 

e sua equipe, voltado para o aprendizado do negócio, na operação da unidade 

Franqueada e atendimento ao cliente, também terá supervisão periódica e avaliação 

de suas operações.  

 

A rede de Franquias desenvolve esse suporte para manter o conceito do sistema, 

preservando a marca e a rentabilidade do negócio. Dentre eles: 

 

 Treinamento inicial (técnico, operacional e gerencial), cujos custos estão inclusos 
na taxa de adesão, excluídos os gastos com transporte, alimentação e 
hospedagem do Franqueado e sua equipe; 

 

 Assessoria na localização do ponto comercial; 
 

 Apoio na implantação e inauguração da Franquia; 
 

 Atendimento em sua sede na cidade de São José do Rio Preto/SP, das 08h00min 
às 18h00min, de segunda-feira à sexta-feira; 

 

 Suporte na área Comercial; 
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 Adequação para funcionamento do Software de Gestão da Franquia; 
 

 Suporte na Gestão e Operação; 
 

 Assessoria de Marketing e Promoções; 
 

 Supervisão de Campo; 
 

 Convenções e treinamentos; 
 

 Manuais diversos da Franquia; 
 

 Direito de montar uma unidade SPAZIALE ITALIANA exatamente nos moldes do 
modelo contratado;  

 

 Direito de receber orientações técnicas e mercadológicas da SPAZIALE 
ITALIANA, previamente à inauguração de sua unidade Franqueada, que lhe 
possibilite conduzi-la regularmente; 

 

 Direito de uso associado da marca SPAZIALE ITALIANA no território da 
Franquia; 

 

 Supervisão de Rede: Disponibiliza profissionais capacitados para supervisionar 
e dar todo o suporte necessário à unidade Franqueada. Entre as atividades 
destes profissionais está: a auditoria de processos e procedimentos, bem como 
a avaliação da unidade Franqueada, o que proporciona o aperfeiçoamento da 
rede SPAZIALE ITALIANA. 

 

 Treinamento Inicial do Franqueado: Tem duração de até 6 (seis) dias e será 
ministrado na sede da Franqueadora, em São José do Rio Preto - SP ou em outro 
local previamente informado, ficando a cargo do Franqueado assumir os custos 
necessários para comparecer ao treinamento. 

 

Tendo como objetivo a total integração do Franqueador e Franqueado e a 

formação.  



 

26 
 

Todas as despesas de transporte, deslocamento, hospedagem, alimentação e 

quaisquer outros que sejam despendidos para esse fim, relacionados ao treinamento, 

serão suportados exclusivamente pelo Franqueado.  

 

 Manuais de Franquia: Serão entregue ao Franqueado em caráter de 
empréstimo (comodato) os documentos que contêm as informações necessárias 
para implantar, conduzir e operar uma unidade do Sistema de Franquia SPAZIALE 
ITALIANA. Uma importante fonte de consulta para solucionar dúvidas surgidas na 
rotina diária da operação da unidade Franqueada. As informações constantes dos 
manuais e demais documentos de orientação contêm segredos de negócio da 
Franqueadora, o Franqueado deverá guardar em estrito sigilo o seu conteúdo.  

Lembrando ainda que: os materiais acima citados a critério da Franqueadora 

poderão ser disponibilizados no formato on-line, vídeos e/ou impressos. 

Ressalte-se que o Franqueado não poderá reproduzir total ou parcialmente 

qualquer informação documentada entregue pela Franqueadora, tendo em vista que 

são informações consideradas segredos de negócio, cuja propriedade é exclusiva da 

Franqueadora e compõem seu patrimônio intelectual.  

 

Em hipótese de rescisão contratual por qualquer motivo ou iniciativa de qualquer 

das partes, todos os bens e documentos entregues em regime de comodato pela 

Franqueadora ao Franqueado deverão ser imediatamente devolvidos.  

 

 COMUNICAÇÃO VISUAL 

 

Layout, Padrões Arquitetônicos e Comunicação Visual:  

 

Todas as unidades Franqueadas devem seguir o padrão arquitetônico definido pela 

Franqueadora.  

 

O anteprojeto arquitetônico da Franqueadora deverá ser adequado ao imóvel onde 

o Franqueado se instalará, devendo o Franqueado contratar um arquiteto que 

disponha da ART (De acordo com a Lei nº 6.496 de 7 de Dez 1977 todo contrato, 

escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação de quaisquer serviços 

profissionais fica sujeita à "Anotação de Responsabilidade Técnica" (ART). 
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É um registro documental dos serviços executados pelo profissional. Valorizando o 

exercício profissional e confere legitimidade assegurando, com fé pública, a autoria e 

os limites da responsabilidade e participação técnica em cada obra ou serviço, 

definindo para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento 

pagando-lhe os valores devidos pela elaboração dos projetos finais, como 

mencionado anteriormente.  

 

A fachada, o mobiliário, a iluminação e os acessórios fazem parte deste padrão 

arquitetônico e seus elementos deverão ser adquiridos de fornecedores homologados 

ou autorizados, a fim de que o padrão de identificação visual não seja comprometido.  

 

Nesse sentido, a Franqueadora orienta o Franqueado continuamente quanto ao 

padrão visual da unidade Franqueada, visando manter a uniformidade e identidade da 

rede SPAZIALE ITALIANA. 

 

O Franqueado deve montar a unidade Franqueada conforme os padrões definidos 

pela Franqueadora e reinvestir na arquitetura e estrura física da unidade quando a 

Franqueadora avaliar a sua necessidade ou quando houver mudanças dos padrões 

de arquitetura ou comunicação visual. 

 

O Franqueado deve, ainda, autorizar a colocação de placa com informações sobre 

a Franquia a fim de multiplicar e fortalecer a rede.  

 

 

DOS DIREITOS AUTORAIS 

 

O conteúdo disponibilizado pela Franqueadora nos manuais ou por quaisquer 

outros documentos é de titularidade e propriedade exclusiva da Franqueadora, 

cabendo sim, ao Franqueado, o direito de utilizar o conteúdo para a aplicação e 
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desenvolvimento da unidade SPAZIALE ITALIANA, durante a vigência do contrato, 

não podendo ser aplicado em outro negócio. 

 

 

DAS SANÇÕES CONTRATUAIS 

 

A sanção aplicável dependerá da gravidade da infração contratual que vier a ser 

cometida pelo Franqueado, considerando-se o risco à reputação ou confiabilidade dos 

serviços prestados pela Rede de Franquias SPAZIALE ITALIANA perante o mercado. 

 

 

 DURAÇÃO DO CONTRATO 

 

O Contrato de Franquia SPAZIALE ITALIANA (Contrato de Franquia) é por um 

período de 05 (cinco) anos, renováveis por iguais períodos, desde que haja interesse 

das partes. 

 

 

 SITUAÇÃO DO FRANQUEADO APÓS A EXPIRAÇÃO DO CONTRATO DE 

FRANQUIA 

 

 Know-how a que venha ter acesso o Franqueado em função da outorga da 

Franquia: Durante a vigência do contrato, o Franqueado está proibido de exercer 

atividade concorrente, não podendo igualmente ser Franqueado ou Franqueador de 

outra rede do mesmo setor. 

Ocorrido o término do vínculo contratual de Franquia, por qualquer motivo, o 

Franqueado deverá manter a mais estrita confidencialidade do negócio no que diz 

respeito a todos os métodos, processos, sistemas e técnicas desenvolvidas pela 

Franqueadora, dos quais venha a tomar conhecimento por qualquer meio ou forma 

em decorrência da relação estabelecida com a Franqueadora.  
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Caso ocorra o término ou a rescisão do contrato de Franquia, cessarão todos os 

direitos que a Franqueadora tiver licenciado ou sublicenciado ao Franqueado. Dessa 

feita, a Franqueadora ficará imediatamente liberada para conceder novas Franquias 

no território anteriormente concedido ao ex - Franqueado e este deverá entregar todos 

os contratos, bem como restituir todos os documentos de Franquia, incluindo a 

Circular de Oferta de Franquia (COF), os manuais e materiais promocionais, devendo 

também deixar de utilizar, imediatamente, a marca, as instruções, os métodos e os 

processos do sistema de Franquia SPAZIALE ITALIANA e restituir os bens que a 

Franqueadora tiver cedido, tais como os Manuais de Franquia e outros. 

 

 Implantação de atividade concorrente à atividade do Franqueador: Tendo em vista 

as informações, métodos e instruções transmitidas pela Franqueadora, em caso de 

término ou rescisão do Contrato de Franquia, enquanto vigorar o contrato, e dentro do 

prazo de 02 (dois) anos da data de seu encerramento ou rescisão, por qualquer que 

tenha sido o motivo, é vedado ao Franqueado e/ou operador exercer quaisquer outras 

atividades relacionadas, direta ou indiretamente, ao negócio Franqueado, por si, seus 

herdeiros diretos, colaterais de 1º grau, cônjuges ou companheiro(a), ou mediante a 

participação indireta destes como sócios, quotistas, ou acionistas, bem como 

administradores e/ou gestores e/ou colaboradores ou a qualquer título, de sociedade 

ou empresa congênere e/ou concorrente ao negócio Franqueado. 

 

 Descaracterização total da unidade Franqueada: Em caso de rescisão ou não 

renovação do vínculo de Franquia, o Franqueado deverá descaracterizar 

completamente seu estabelecimento empresarial, de forma a que não subsista 

qualquer resquício de identificação visual entre o mesmo e as unidades Franqueadas 

do sistema SPAZIALE ITALIANA.  

 

Assim, deverá substituir o mobiliário, modificar o formato e layout da unidade 

Franqueada, a disposição dos elementos internos, entre outros aspectos que 

caracterizam a rede SPAZIALE ITALIANA.  

 

Nesse passo, convém ressaltar que a Franqueadora indicará todas as alterações 

que o Franqueado, às suas expensas, deverá efetuar para a mencionada 

descaracterização. 
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 O CONTRATO DE FRANQUIA-PADRÃO  

 

O Contrato de Franquia é o instrumento pelo qual a Franqueadora concede ao 

Franqueado o direito de ingressar na Rede de Franquias e explorar uma unidade 

Franqueada SPAZIALE ITALIANA, fazendo uso das marcas, do know-how, do 

método de operação, das técnicas e dos serviços mercadológicos desenvolvidos pela 

Franqueadora.  

 

Ao término do prazo estabelecido para a vigência do Contrato de Franquia, se as 

partes, por mútuo acordo, desejarem manter o vínculo contratual, deverão celebrar 

um novo Contrato de Franquia Padrão vigente à época. Contudo, para permanecer 

na rede após o término da vigência do Contrato de Franquia, o Franqueado deverá 

realizar todas as reformas necessárias, assim como trocar o mobiliário, os 

equipamentos e acessórios determinados pela Franqueadora, a fim de manter seu 

estabelecimento de acordo com os padrões de identificação visual vigentes à época 

para a rede SPAZIALE ITALIANA.  
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LEI DA FRANQUIA EMPRESARIAL 

 

Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994. 

 

Dispõe sobre o contrato de Franquia empresarial (franchising) e dá outras 

providências.  

 

O Presidente da República. 

 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  

 

Art. 1º - Os contratos de Franquia empresarial são disciplinados por esta Lei.  

 

Art. 2º - Franquia empresarial é o sistema pelo qual o Franqueador cede ao 

Franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição 

exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao 

direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema 

operacional desenvolvidos ou detidos pelo Franqueador, mediante remuneração 

direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício.  

 

Art. 3º - Sempre que o Franqueador tiver interesse na implantação de sistema de 

Franquia empresarial, deverá fornecer ao interessado em tornar-se Franqueado uma 

Circular de Oferta de Franquia(COF), por escrito, em linguagem clara e acessível, 

contendo obrigatoriamente as seguintes informações: 

 

I - histórico resumido, forma societária e nome completo ou razão social do 

Franqueador e de todas as empresas a que esteja diretamente ligado, bem como os 

respectivos nomes fantasias e endereços;  
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II - balanços e demonstrações financeiras da empresa Franqueadora relativos aos 

dois últimos exercícios;  

 

III - indicação precisa de todas as pendências judiciais em que esteja envolvido o 

Franqueador, as empresas controladoras e titulares de marcas, patentes e direitos 

autorais relativos à operação, e seus sub - Franqueadores, questionando 

especificamente o sistema da Franquia ou que possam diretamente vir a impossibilitar 

o funcionamento da Franquia;  

 

IV - descrição detalhada da Franquia, descrição geral do negócio e das atividades 

que serão desempenhadas pelo Franqueado; 

V - perfil do "Franqueado ideal" no que se refere à experiência anterior, nível de 

escolaridade e outras características que deve ter, obrigatória ou preferencialmente;  

 

VI - requisitos quanto ao envolvimento direto do Franqueado na operação e na 

administração do negócio;  

 

VII - especificações quanto ao:  

 

a) total estimado do investimento inicial necessário à aquisição, implantação e 

entrada em operação da Franquia;  

 

b) valor da taxa inicial de filiação ou taxa de Franquia e de caução e,  

c) valor estimado das instalações, equipamentos e do estoque inicial e suas 

condições de pagamento;  

VIII - informações claras quanto a taxas periódicas e outros valores a serem pagos 

pelo Franqueado ao Franqueador ou a terceiros por este indicado, detalhando as 

respectivas bases de cálculo e o que as mesmas remuneram ou o fim a que se 

destinam, indicando, especificamente, o seguinte:  
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a) Remuneração periódica pelo uso do sistema, da marca ou em troca dos 
serviços efetivamente prestados pelo Franqueador ao Franqueado (royalties);  
 

b) Aluguel de equipamentos ou ponto comercial;  

 

c) Taxa de publicidade ou semelhante;  

 

d) Seguro mínimo e outros valores devidos ao Franqueador ou a terceiros que a 

ele sejam ligados;  

 

IX - relação completa de todos os Franqueados, sub - Franqueados e sub - 

Franqueadores da rede, bem como dos que se desligaram nos últimos doze meses, 

com nome, endereço e telefone;  

 

X - em relação ao território, deve ser especificado o seguinte:  

 

a) se é garantida ao Franqueado exclusividade ou preferência sobre determinado 

território de atuação e, caso positivo, em que condição o faz; e  

 

b) possibilidade de o Franqueado realizar vendas ou prestar serviços fora de seu 

território ou realizar exportações;  

XI - informações claras e detalhadas quanto à obrigação do Franqueado de adquirir 

quaisquer bens, serviços ou insumos necessários à implantação, operação ou 

administração de sua Franquia, apenas de fornecedores indicados e aprovados pelo 

Franqueador, oferecendo ao Franqueado relação completa desses fornecedores.  

 

XII - indicação do que é efetivamente oferecido ao Franqueado pelo Franqueador, 

no que se refere a: 

a) supervisão de rede;  
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b) serviços de orientação e outros prestados ao Franqueado;  

 

c) treinamento dos funcionários do Franqueado;  

 

d) manuais de Franquia;  

 

e) auxílio na análise e escolha do ponto onde será instalada a Franquia;  

 

f) layout e padrões arquitetônicos nas instalações do Franqueado; 

 

XIII - situação perante o Instituto de Propriedade Industrial - INPI das marcas ou 

patentes cujo uso estará sendo autorizado pelo Franqueador;  

 

XIV - situação do Franqueado, após a expiração do contrato de Franquia em 

relação  

 

a) know-how ou serviço de indústria a que venha ter acesso em função da Franquia;  

 

b) implantação de atividade concorrente da atividade do Franqueador; 

 

 XV - modelo do contrato padrão e, se for o caso, também do pré-contrato padrão 

de Franquia adotado pelo Franqueador, com texto completo, inclusive dos respectivos 

anexos e prazo de validade.  

 

Art. 4º - A Circular de Oferta de Franquia (COF) deverá ser entregue ao candidato 

Franqueado no mínimo 10 (dez) dias antes da assinatura do contrato ou pré-contrato 

de Franquia ou ainda do pagamento de qualquer tipo de taxa pelo Franqueado ao 

Franqueador ou a empresa ou pessoa ligada a este.  
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Parágrafo Único. Na hipótese do não cumprimento do disposto no caput deste 

artigo, o Franqueado poderá arguir a anulabilidade do contrato e exigir devolução de 

todas as quantias que já houver pago ao Franqueador ou a terceiros por ele indicados, 

a título de taxa de filiação e royalties, devidamente corrigidos, pela variação da 

remuneração básicas dos depósitos de poupança mais perdas e danos.  

Art. 5º - (vetado) 

 

Art. 6º - O contrato de Franquia deve ser sempre escrito e assinado na presença 

de 2 (duas) testemunhas e terá validade independentemente de ser levado a registro 

perante a cartório ou órgão público.  

 

Art. 7º - A sanção prevista no parágrafo único do art. 4º desta Lei aplica-se, 

também, ao Franqueador que veiculares informações falsas na sua Circular de Oferta 

de Franquia (COF), sem prejuízo das sanções penais cabíveis.  

 

Art. 8º - O disposto nesta Lei aplica-se aos sistemas de Franquia instalados e 

operados no território nacional.  

 

Art. 9º - Para fins desta Lei, o termo Franqueador, quando utilizado em qualquer 

de seus dispositivos, serve também para designar o sub - Franqueador, da mesma 

forma que as disposições que se refiram ao Franqueado aplicam-se ao sub - 

Franqueado.  

 

Art. 10º - Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após sua publicação.  

 

Art. 11º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 Brasília, 15 de dezembro de 1994; 173º da Independência e 106º da República. 

Itamar Franco, Ciro Pereira Gomes e Elcio Álvares.  

                    

CONTRATO DE CONCESSÃO DE FRANQUIA  
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Pelo presente Instrumento SPAZIALE FRANCHISING - EIRELI - ME, CNPJ: 

24.220.536/0001-80 empresa com endereço a AV Presidente Juscelino Kubitschek de 

Oliveira, nº 1430, Apt 13, Jardim Tarraf II, CEP 15.092-415, na cidade de São José do 

Rio Preto, Estado de São Paulo, neste ato representado na forma de seu Estatuto 

Social, doravante denominada FRANQUEADORA; de outro lado XXXXXXX, XXXXX, 

XXXXX, CPF XXXXXX e RG XXXXXXXXX, residente e domiciliado XXXXXXXX nº XXXX 

XXXXX CEP XXXXXXX, XXXXXXX, denominado FRANQUEADO(S); 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

 

A FRANQUEADORA é uma empresa que está inserida no segmento de 

alimentação. A SPAZIALE ITALIANA tem como objetivo oferecer ao consumidor por 

meio de um atendimento personalizado o melhor da cozinha italiana com um toque 

brasileiro atendendo as exigências de qualidade. ‘Aqui você é o chef’ é o slogan do 

nosso restaurante Fast Food de gastronomia italiana ao vivo, com uma grande 

variedade de ingredientes.  

Nos termos e limites do presente contrato, o FRANQUEADO fica obrigado a seguir 

todo o procedimento comercial, mercadológico e estratégico da Franqueadora e 

comercializar apenas os produtos do portfólio da Rede, assim como adquirir produtos 

e insumos das listas dos fornecedores homologados na sua unidade, garantindo 

assim o padrão de qualidade, tanto da matéria prima, como para a elaboração dos 

pratos, seguindo as orientações da FRANQUEADORA, dentro do território ora 

acertado, não sendo permitida a instalação de outra unidade em outro território ou 

ponto comercial, salvo por meio de expressa concordância da FRANQUEADORA. 

Considerando que a FRANQUEADORA, possui os direitos do uso da marca da 

empresa, SPAZIALE FRANCHISING - EIRELI - ME – CNPJ n o 24.220.536/0001-80, 

que detém o Registro da Marca perante o INPI, Instituto Nacional de Propriedade 

Industrial sob o no911750754, NCL (10) 35: Administração comercial do licenciamento 

de produtos e serviços de terceiros, devido a formatação do negócio no Franchising, 

data do depósito da marca no dia 11/10/2016 e sob o no 910192090, NCL (10) 43: 

Serviços de fornecimento de comida e bebida; acomodações temporárias data do 

depósito da marca no dia 28/10/2015 e, que concederá o direito de uso não exclusivo, 

por tempo determinado podendo ser renovado ou não para a operação de unidades 

da Rede, no exercício de suas atividades. 
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O sistema criado e desenvolvido pela FRANQUEADORA é constituído 

integralmente de segredo de negócio. 

 

Considerando que a FRANQUEADORA é detentora Marca SPAZIALE ITALIANA 

assegurando o padrão de qualidade dos negócios, métodos e os processos que foram 

desenvolvidos pela mesma, no qual detém todos os direitos de uso e licenciamento. 

Pretendendo difundir a marca comercial que detém seu “Know-how” e sua 

metodologia própria, sob a forma de Franquia empresarial, nos termos da Lei nº 

8.955/94. 

 

O FRANQUEADO declara neste ato haver recebido com a antecedência prevista 

pela Lei n.º 8.955/94, ha mais de 10 (dez) dias, a Circular de Oferta de Franquia, onde 

contém todas as informações da FRANQUEADORA e sobre o negócio em si, 

declarando ainda, haver lido e entendido todos os termos da mesma, aceitando as 

suas condições. 

 

O FRANQUEADO declara que a FRANQUEADORA por qualquer de seus sócios, 

funcionários ou prepostos, não lhe fez qualquer promessa ou estimativa quanto ao 

retorno do investimento, da lucratividade ou faturamento, sendo certo que a atividade 

da Franquia, por se tratar de negócio de prestação de serviço, envolve risco, o qual, 

neste ato o FRANQUEADO assume. 

 

O FRANQUEADO, neste ato, manifesta o propósito de instalar, investir na marca 

e operar, mediante a celebração do Contrato de Franquia, uma unidade Franqueada 

SPAZIALE ITALIANA em uma área territorial estabelecido no presente instrumento, 

correndo às suas despesas todos os gastos para tanto, tais como, aquisição de ponto 

comercial, locação do imóvel, reforma e instalação da Franquia, aquisição de 

equipamentos e mobiliários, licenças do software desenvolvido especificamente para 

a operação do negócio, e outros gastos necessários para a implantação e gestão da 

unidade. 

 

Considerando que o presente contrato é firmado em caráter intuito personae, tendo 

por base a figura do FRANQUEADO acima qualificado, que deverá exercer a gerência 

e administração da empresa Franqueada que constituirá, devendo manter-se sempre 

à frente do negócio. 
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Ficando acertado o objeto do contrato que segue: 

 

 

 

DO OBJETO DO CONTRATO 

 

Cláusula 1a: Tem por objeto a exploração por parte do FRANQUEADO o direito 

não exclusivo de uso da marca comercial SPAZIALE ITALIANA, para a área territorial 

estabelecida no presente contrato, tendo a sua unidade o direito de receber todo o 

“Know How” desenvolvido pela Franqueadora SPAZIALE ITALIANA, além das 

inovações que vier a desenvolver, assim com novas opções de ingredientes, sendo 

uma referência no segmento de restaurante Fast Food. 

 

DA ÁREA DE ATUAÇÃO 

 

Cláusula 2a: Os direitos ora concedidos ao FRANQUEADO, não exclusivo de uso 

da Marca comercial SPAZIALE ITALIANA, para a área territorial estabelecida no 

presente contrato, bem como a comercialização de produtos determinados pela rede, 

todo o método de operação do negócio tendo a exclusividade na área territorial, 

XXXXXXXXXXX. 

Parágrafo primeiro: Não é autorizada a instalação de outras marcas nas 

dependências da unidade Franqueada. 

Parágrafo segundo: Fica terminantemente vedada ao FRANQUEADO o uso ou a 

instalação de outro estabelecimento em outro local com a marca da 

FRANQUEADORA, sem autorização prévia e expressa desta. 

Parágrafo terceiro: O Franqueado que queira montar outra unidade Franqueada 

SPAZIALE ITALIANA, dentro do seu território de exclusividade, deverá solicitar 

autorização da FRANQUEADORA e pagar uma nova TAXA DE FRANQUIA, sendo 

esta, no valor da tabela de preços vigentes a época. 

 

DO USO DA MARCA 
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Cláusula 3a: O direito de propriedade da marca SPAZIALE ITALIANA, logo tipo e 

sinais visuais é exclusivo da FRANQUEADORA, proibida sua utilização em faturas, 

notas fiscais e impressos fiscais de qualquer tipo ou natureza. 

 

Cláusula 4a: A marca, logotipo e demais sinais distintivos poderão ser usufruídos 

pelo FRANQUEADO em caráter de licença temporária, podendo ser rescindido o 

presente contrato caso a FRANQUEADORA se sinta prejudicada em relação ao mau 

uso de seu nome. 

 

DO PRAZO 

 

Cláusula 5a: O presente contrato terá validade de 5 (cinco) anos, a contar da data 

de assinatura, podendo, ao final, ser renovado por igual período se assim for a vontade 

das partes, sem ônus para FRANQUEADOR ou FRANQUEADO, desde que 

cumpridas as demais cláusulas e exigências contratuais. 

Parágrafo único: O FRANQUEADO deverá inaugurar a unidade Franqueada num 

prazo de até 120 (cento e vinte dias), contados a partir da assinatura do presente 

instrumento. 

Cláusula 6a: Durante a validade do contrato, bem como nos 02 (dois) anos 

subsequentes a sua rescisão o FRANQUEADO, seus titulares e representantes 

legais, se comprometem a não explorar nenhuma atividade que, direta ou 

indiretamente, seja considerada concorrente ao ramo de atividade objeto da Franquia 

concedida. 

Cláusula 7a: A cessão ou transferência dos direitos relativos a este contrato, assim 

como as mudanças e alterações no quadro societário, ou qualquer outra alteração no 

Contrato Social do FRANQUEADO, somente poderá se efetivar após prévio e 

expresso consentimento da FRANQUEADORA com pagamento de 50% (cinquenta 

por cento) da Taxa de Franquia no valor da tabela de preços vigentes na época da 

alteração do quadro societário. 

 

 

DOS PREÇOS – TAXA DE FRANQUIA E ROYALTIES 
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Cláusula 8a: Em vista da realização do presente contrato, o FRANQUEADO 

pagará a FRANQUEADORA as seguintes verbas: 

 

I – TAXA DE FRANQUIA – no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), relativa 

à licença parcial do uso da marca, comercialização dos produtos da rede, elaboração 

de projetos; supervisão de execução, plano de marketing; treinamento inicial; 

transferência de Know how, fornecimento de manuais, diretrizes e assessorias 

integrais. 

II – ROYALTIES – mensais em percentuais de 5% (cinco por cento) sobre o 

faturamento bruto mensal da unidade Franqueada, para uso da marca SPAZIALE 

ITALIANA, conforme previsto na Circular de Oferta de Franquia. 

Parágrafo primeiro: Para fins de apuração de receita e de desempenho das 

unidades Franqueadas SPAZIALE ITALIANA, os valores serão obtidos 

obrigatoriamente por meio do software de gestão da unidade Franqueada. 

Parágrafo segundo: Os pagamentos dos royalties mensais devidos deverão ser 

efetuados até o dia 10 (dez) de cada mês, relativamente ao faturamento bruto do mês 

anterior, mediante emissão de boleto bancário. 

O atraso no pagamento implicará em multa de 2% (dois por cento) e incidência de 

juros de mora na razão de 1 % (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC 

(Índice Nacional de Preços ao Consumidor), além de envio para o protesto da dívida. 

Parágrafo terceiro: A inadimplência por período superior a 60 (sessenta) dias 

caracterizando o devedor em mora e dará causa a rescisão do presente contrato. 

 

III FUNDO DE MARKETING – Além dos percentuais estipulados nos itens acima, 

o FRANQUEADO pagará mensalmente até o dia 25 (vinte e cinco) de cada mês, 

relativamente ao faturamento bruto do mês anterior à FRANQUEADORA 2% (dois 

por cento) do valor do faturamento bruto, para a constituição de um fundo destinado 

a promover a divulgação da marca SPAZIALE ITALIANA. Está parcela será sempre 

devida, independentemente de o FRANQUEADO ter ou não despendido quaisquer 

quantias com publicidade local de qualquer tipo. 

Parágrafo único: Mensalmente a FRANQUEADORA prestará contas ao 

FRANQUEADO das receitas recebidas e despesas feitas à conta do referido fundo 

de marketing. 

 

DOS DIREITOS E DEVERES DO FRANQUEADO 
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Cláusula 9a: Com a assinatura do presente contrato, o FRANQUEADO terá direito: 

I – Receber os Manuais da Franquia, detalhando todos os procedimentos de 

montagem, administração e operação da unidade Franqueada ou outros, em 

conformidade com o que está definido na Circular de Oferta da Franquia; 

II – Utilizar a marca para todas as atividades inerentes à Franquia, durante a 

vigência do contrato; 

III – Receber o treinamento para administração e operação da sua unidade 

Franqueada, na sede da Franqueadora ou em outro local por ela definido. Ficando 

certo que todas as despesas de locomoção, hospedagem e alimentação para o 

treinamento ocorrerá por conta do FRANQUEADO; 

IV – Receber apoio e orientação contínua da FRANQUEADORA. 

V – Receber 2 (duas) visitas durante a reforma do Ponto Comercial, sendo a 

primeira visita no início das obras, e a segunda na finalização das obras, fora o 

acompanhamento diário à distância; 

VI – Receber visitas da FRANQUEADORA. No primeiro ano, a unidade 

Franqueada irá receber uma visita semestral e à partir do segundo ano de 

funcionamento será uma visita por ano, após as visitas serão fornecidos relatórios 

com informações da unidade Franqueada.   

 

Cláusula 10a: São deveres do Franqueado: 

I – Aplicar em sua unidade Franqueada os conhecimentos repassados pela 

Franqueadora, por meio de treinamentos e manuais, seguindo sempre suas 

orientações. Comparecer às convenções anuais nacionais ou reuniões regionais, 

sendo que o custo de sua participação ocorrerá por conta do Franqueado; 

II - Pagar pontualmente todas as taxas e royalties devidos à FRANQUEADORA; 

III – Administrar e operar sua unidade Franqueada com eficiência, utilizando – se 

da marca SPAZIALE ITALIANA desenvolvida pela FRANQUEADORA, seguindo 

rigorosamente as normas e padrões estabelecidos para o uso da marca, 

administração, operação e divulgação da unidade Franqueada; 
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IV – Cumprir rigorosamente a política comercial da Franquia, seguindo as normas 

contidas nos manuais, circulares, contrato e demais diretrizes e procedimentos 

definidos para a rede; 

V – Manter absoluto sigilo em relação a toda e qualquer informação ou 

especificação contida em treinamento e/ou manuais que venha a receber, sob pena 

de incorrer em multa correspondente a 10 vezes o valor da taxa de Franquia, prevista 

na Cláusula 8a, inciso I; 

VI – Não explorar atividade que, direta ou indiretamente, seja considerada 

concorrente ao ramo de atividade objeto da Franquia concedida, durante a vigência 

do contrato, bem como após a rescisão, pelo prazo previsto na “Cláusula 5a” deste 

contrato; 

VII – Atender as convocações para convenções, reuniões, treinamentos e 

reciclagens para gestão da unidade Franqueada, aprimoramento do atendimento 

prestado pela marca SPAZIALE ITALINA e demais assuntos inerentes à rede de 

Franquias; 

VIII – Fornecer documentos e prestar informações detalhadas e com clareza sobre 

o desempenho da unidade Franqueada, sempre que solicitado. O FRANQUEADO, 

deverá ainda permitir que a FRANQUEADORA realize inspeções periódicas na 

Unidade Franqueada para a comprovação da qualidade dos produtos comercializados 

e atendimento da unidade. 

IX – Participar de todas as campanhas de marketing: promocionais, institucionais e 

endomarketing desenvolvido pela FRANQUEADORA, inclusive, aquelas baseadas 

em descontos ou outro benefício que possa vir a ser oferecido. Havendo o 

descumprimento deste inciso fica o FRANQUEADO obrigado a pagar uma multa de 

02 (dois) salários mínimos por cada vez que deixar de cumprir. 

X O FRANQUEADO fica obrigado ao pagamento e a utilização exclusiva do 

Software de Gestão homologado pela FRANQUEADORA, para a operação do 

negócio; 

XI O FRANQUEADO fica obrigado a praticar na sua unidade Franqueada os preços 
sugeridos pela FRANQUEADORA baseados em estudo mercadológico local, se 
mesmo assim existir a necessidade de alteração de preço e/ou produtos do cardápio 
o FRANQUEADO deverá entrar em contato com a FRANQUEADORA, para que seja 
analisado de forma individual. 

 

DOS DIREITOS E DEVERES DA FRANQUEADORA: 
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Cláusula 11a: São direitos da FRANQUEADORA: 

I – Receber pontualmente o pagamento dos royalties mensais; 

II – Reter o repasse de material publicitário ao FRANQUEADO, caso este esteja 

inadimplente com o FUNDO DE MARKETING; 

III – Inspecionar as instalações da unidade Franqueada sempre que desejar; 

IV – Ter acesso e auditar os balanços contábeis, livros caixas, movimentação de 

caixa, ter acesso a qualquer momento à relação de clientes da unidade Franqueada 

ou qualquer outro documento contábil. 

V – Na hipótese da extinção deste contrato, por qualquer razão do FRANQUEADO, 

fica assegurado a FRANQUEADORA o direito de preferência para adquirir os direitos 

inerentes ao ponto comercial onde está instalada a unidade Franqueada, assim como 

as instalações existentes no ponto comercial e quaisquer outros itens utilizados na 

operação do negócio. Devendo o FRANQUEADO notificar à FRANQUEADORA todas 

as condições do negócio para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de 

recebimento da notificação, a mesma manifeste sua decisão 

Cláusula 12a: São deveres da FRANQUEADORA 

I – Fornecer os Manuais, detalhado todos os procedimentos de montagem, 

administração e operação da unidade Franqueada ou outros documentos que garante 

a transferência de Know How. A transferência será feita no formato por documentos 

impressos ou via web, ou treinamentos, ou por áudio conferência, ou por meio do 

consultor ou pela forma que entre ser mais eficaz a transferência do conhecimento 

necessário para o desenvolvimento do Franqueado e da unidade Franqueada; 

II – Prestar assessoria integral na implantação e manutenção da unidade 

Franqueada, desde a seleção do ponto comercial, layout, contratação de projetos dos 

parceiros homologados, instalações físicas, treinamento inicial, marketing e em outras 

atividades necessárias à implementação e operacionalização da mesma; 

III – Dar apoio e orientação contínua ao FRANQUEADO; 

IV - Produzir campanhas de marketing da marca SPAZIALE ITALIANA e novas 

ações comerciais; 
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V – Prestar suporte periódico, por meio de consultoria a distância e ao menos 

anualmente de forma presencial informando os resultados obtidos e apresentando 

propostas e ferramentas de melhorias; 

VI – Prestar assistência técnica, mercadológica, comercial, operacional e de 

recursos humanos, para que a unidade Franqueada obtenha desempenho e 

resultados adequados à manutenção do negócio. 

 

 

 

DAS CLAUSULA SOCIAIS – ANTICORRUPÇÃO E COMPLIANCE: 

 

Cláusula 13a: As partes declaram e se comprometem, sob as penas de lei, que: 

I – Não possuem em seu quadro funcional menores de dezoito anos em trabalho 

noturno (22h e 5h horas), perigoso ou insalubre, e nem menores de dezesseis anos 

em qualquer atividade, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos, nos termos 

da Lei no 9.8854/99, regulamentada pelo Decreto no 4.358 de 05/09/2002, observando 

o disposto no inciso XXXIII do artigo 7o da Constituição Federal; 

II – Que não possuem, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do artigo 1o e no 

inciso III do artigo 5o da Constituição Federal; 

III - Não utilizar práticas de discriminação negativa e limitativas ao acesso na 

relação de emprego ou a sua manutenção, não se limitando a, motivos de: sexo, 

origem, raça, cor, condição física, religião, estado civil, idade, situação familiar ou 

exames que comprove gravidez ou doença; 

IV - Responsabilizar-se única, exclusiva e legalmente por todas as obrigações 

referentes a seus empregados e subcontratados, sendo toda contratação feita dentro 

do previsto na CLT (Consolidações da Lei do Trabalho). Em casos de ações 

trabalhistas por estes ajuizadas, bem como autuações administrativas, com todos os 

custos delas decorrentes, incluindo as despesas, impostos, contribuições, 

indenizações e obrigações similares relacionadas às obrigações trabalhistas e 

previdenciárias, ou resultantes de acidentes de trabalho, tenham estes acidentes 

ocorridos ou não nas dependências ou de quaisquer empresas a elas ligadas. 
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V – Proteger e preservar o meio ambiente, bem como prevenir e erradicar práticas 

danosas ao meio ambiente, executando seus produtos em observância à legislação 

vigente no que tange à Política Nacional do Meio Ambiente e dos Crimes Ambientais, 

bem como dos atos legais, normativos e administrativos relativos à área ambiental e 

correlatas, emanados das esferas Federal, Estaduais e Municipais. Proceder aos 

respectivos recolhimentos e fazer constar, nas Notas Fiscais, as informações exigidas 

em lei. 

VI – Que poderão de acordo com os preceitos éticos previstos na legislação pátria, 

sobretudo em respeito a Lei no 12.843/2013 – Lei Anticorrupção, não incidindo em 

nenhum ato ilícito, de corrupção, ou que possa caracterizar uma vantagem indevida 

na relação com os órgãos públicos nacionais ou internacionais, bem como em práticas 

lesivas à concorrência. 

Cláusula 14a: As partes devem manter práticas de compliance, para fazer cumprir 

as normas legais e regulamentares, as políticas e as diretrizes estabelecidas para o 

negócio e para as atividades da instituição ou empresa, bem como evitar, detectar, e 

tratar qualquer desvio ou inconformidade que possa ocorrer. 

Cláusula 15a: A parte que desrespeitar os incisos acima e vier a ser 

responsabilizada pelas autoridades, arcará sozinha com as penalidades decorrentes 

do ato praticado. Caso uma das partes venha a ser condenada por ato praticado pela 

outra, terá o direito de ser ressarcida das perdas, danos e prejuízos sofridos. 

 

 

DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO: 

Cláusula16 a: São motivos para rescisão do presente contrato: 

I – O uso inadequado da marca SPAZIALE ITALIANA; 

II – O cumprimento irregular das cláusulas contratuais, especificações, projetos e 

prazos, depois de esgotadas as possibilidades de correção e ultrapassado o prazo 

então concedido pela FRANQUEADORA; 

III – O atraso injustificado no pagamento dos royalties previstos na Cláusula 8o; 

IV – A paralisação das atividades pelo FRANQUEADO sem aviso prévio e sem 

autorização da FRANQUEADORA; 
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V – A suspensão de qualquer serviço oferecido, sem autorização da 

FRANQUEADORA; 

VI – O não atingimento pelo FRANQUEADO das metas de desempenho 

estabelecido pela FRANQUEADORA, mesmo com o acompanhamento da mesma, 

por seis meses subsequentes, para a sua unidade Franqueada; 

VII – A restrição do acesso de preposto da FRANQUEADORA, pelo 

FRANQUEADO, ao estabelecimento e demais dependências; 

VIII - A falência, insolvência, pedido de recuperação judicial, intervenção, liquidação 

ou dissolução de qualquer uma das partes, ou ainda configuração de situação pré – 

falimentar ou pré – insolvência, inclusive com títulos vencidos e protestados, ou ações 

de execução, que comprometam a solidez financeira e a manutenção dos negócios; 

IX – Autorização, sem o consentimento prévio e expresso, da FRANQUEADORA, 

do uso da marca comercial SPAZIALE ITALIANA a terceiros sob qualquer pretexto. 

Parágrafo único: Nas hipóteses de rescisão elencadas acima, haverá incidência 

de multa rescisória, fixada, desde já, em R$15.000,00 (Quinze mil reais). 

Cláusula 17a: O presente contrato poderá ser rescindido por comum acordo entre 

as partes mediante distrato, assegurando a FRANQUEADORA o direito aos royalties 

e demais taxas, que fizer jus até a data. 

Parágrafo primeiro: Caso não seja de interesse de uma das partes proceder à 

renovação da presente contratação, deverá manifestar de forma expressa, por meio 

de NOTIFICAÇÃO via Cartório de Títulos e Documentos, dentro do prazo de 60 

(sessenta) dias de antecedência. 

Parágrafo segundo: Caso não haja notificação das partes para a renovação ou 

rescisão do presente contrato, o mesmo passa a ter sua validade pelo mesmo período, 

ou seja, 5 (cinco) anos. 

Cláusula 18a: Configuradas as hipóteses de rescisão, o FRANQUEADO deverá, 

de imediato, deixar de utilizar a marca SPAZIALE ITALIANA e demais itens objetos 

do presente contrato, sob pena de multa fixada nos termos do parágrafo único, da 

Cláusula 16a. 

 

 

DIREITO DE PREFERÊNCIA:  
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Cláusula 19a Ocorrendo a extinção deste contrato, por qualquer razão, ou pela 

vontade expressa do FRANQUEADO em dispor do negócio, é assegurado a 

FRANQUEADORA o direito de preferência para adquirir os direitos inerentes ao ponto 

comercial onde está instalada a unidade Franqueada, as instalações, linhas 

telefônicas e outros itens utilizados na operação do negócio FRANQUEADO que 

pertençam ao FRANQUEADO. 

Parágrafo primeiro: Fica desde já acertado que a regularidade da situação fiscal, 

trabalhista e contábil do FRANQUEADO será fator determinante na escolha, pela 

FRANQUEADORA, da forma pela qual exercerá, por si ou terceiro por ela indicado, o 

direito de preferência. 

Parágrafo segundo: O prazo para a apresentação da documentação para análise 

da situação fiscal, contábil, com a apresentação dos documentos, certidões, contratos, 

informações financeiras e avaliação do efetivo valor do negócio será de 30 (trinta) 

dias, para que assim a FRANQUEADORA possa exercer, por si ou terceiros por ela 

indicado, o direito de preferência. 

Parágrafo terceiro: A FRANQUEADORA optando por ficar com o ponto comercial 

e as instalações do FRANQUEADO deverão ser entregues num prazo de 10 (dez) 

dias a FRANQUEADORA todos os documentos que vier a ser necessária na 

continuidade do negócio FRANQUEADO. 

Cláusula 20a: Não exercido o direito de preferência no prazo estabelecido na 

cláusula anterior, poderá o FRANQUEADO apresentar os interessados compradores 

à FRANQUEADORA, a fim de que sejam submetidos ao processo de seleção de 

Franqueados ficando a cargo da Franqueadora aceitar ou não, desde que não 

subsistam débitos do FRANQUEADO para com a FRANQUEADORA e/ou 

fornecedores homologados. 

Parágrafo único: Em caso de aprovação do novo FRANQUEADO, a 

FRANQUEADORA cobrará do novo FRANQUEADO 50% (cinquenta por cento) do 

valor da taxa de Franquia da tabela vigente referente taxa de transferência da unidade. 

Conforme tabela constante da Circular de Oferta de Franquia (COF). 

Cláusula 21a: Se o interessado, não for aprovado para a compra da FRANQUIA, 

pela FRANQUEADORA o FRANQUEADO não poderá proceder com o repasse da 

unidade Franqueada a estes interessados, seja a qualquer título sob pena de 

incorrerem na rescisão do presente contrato, além da obrigação de pagar multa ora 

pactuada, além das demais consequências. 
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DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Cláusula 22a: A FRANQUEADORA em nenhum momento fez qualquer tipo de 

promessa e garantia quanto a resultados ou rentabilidade do negócio. Apenas coube 

ao FRANQUEADOR, a título de informação do negócio, a apresentação de planilhas 

de previsão de rentabilidade a partir de uma unidade operacional. Esses resultados 

servem apenas como um guia comparativo, que poderá auxiliar o FRANQUEADO a 

desenvolver metas de vendas a serem atingidas. 

Cláusula 23a As disposições deste instrumento contratual, em nenhum momento 

serão elididas por quaisquer outros preceitos, que por ventura, fizerem referência à 

Franquia ora concedida, ou que não tenham sido ajustados expressamente entre as 

partes, ressalvados os preceitos legais. 

Cláusula 24a Caso seja confirmado inconformidade com as diretrizes passadas 

pela FRANQUEADORA, o FRANQUEADO será notificado via postal ou por e-mail 

para que num prazo de 48 (quarenta e oito) horas seja sanado o problema identificado 

nas informações detalhadas e/ou nas inspeções realizadas ou por qualquer outra 

forma de identificação de quebra do que é estabelecido pela FRANQUEADORA. 

Cláusula 25a: As partes firmam o presente instrumento obrigando a si e seus 

sucessores a honrar com as obrigações deste. 

Cláusula 26a: A tolerância, por qualquer uma das partes, quanto ao 

inadimplemento das obrigações contratuais não implica em novação ou modificação 

das cláusulas aqui ajustadas, constituindo liberdade. 

Cláusula 27a: O presente contrato poderá ser alterado por comum acordo entre as 

partes, sendo feito por meio de aditivo. 

 

Cláusula 28a: A FRANQUEADORA poderá ceder/transferir/alienar este contrato a 

terceiros, desde que aos mesmos sejam transferidos os direitos de licença de uso da 

marca, do sistema de metodologia e objeto deste contrato. 

 

Cláusula 29a: Em caso de falecimento do FRANQUEADO, os seus herdeiros 

deverão informar o novo responsável à FRANQUEADORA, sendo certo, que o novo 

responsável pela operação deverão ter seu perfil para o negócio aprovado pela 

FRANQUEADORA, para garantir à continuidade e o sucesso do negócio. 
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COMUNICAÇÃO: 

 

 

Cláusula 30a: Toda e qualquer comunicação e/ou notificação emitida pela 

FRANQUEADORA ao FRANQUEADO poderá ser realizada por meio do envio de 

(AR), entrega de notificação extrajudicial, via correio eletrônico (e-mail) no (s) 

endereço (s) corriqueiramente utilizado (s) pelo FRANQUEADO ou, ainda, por meio 

dos espaços eletrônicos disponibilizados pela FRANQUEADORA e acessados pelo 

FRANQUEADO mediante utilização de nome de usuário e senha de exclusivo 

conhecimento e utilização do FRANQUEADO, sendo que a utilização do nome de 

usuário e da senha é de inteira responsabilidade do FRANQUEADO, nos termos das 

Politicas Internas. 

 

 

DOS ANEXOS: 

Cláusula 31a: Constituem em anexo, que passam a fazer parte integrante e 

indissociável do presente instrumento, a serem rubricados pelas partes: 

 

I - Circular de Oferta de Franquia, com todas as exigências do art 3o da Lei no 

8.955/94 (ANEXO I) 

 

Cláusula 32a: As partes elegem o foro da Comarca de São José do Rio Preto – 

SP, para dirimir eventuais dúvidas oriundas do presente contrato, com renúncia 

expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

Assim por estarem às partes, justas e acordadas em tudo quanto consta, assinam 

o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na 

presença de 02 (duas) testemunhas, que terá validade independentemente de ser 

levado a registro perante cartório ou órgão público, nos termos do art 6o da Lei 

8.955/94. 
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XXXXXXXXXXXXXX. 

 

______________________________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

______________________________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

TESTEMUNHAS: 

 

________________________                                     ___________________ 

 


