
 

 

 
NÚCLEO DE TREINAMENTO E ENSINO 

 

 

CONDIÇÕES GERAIS 

 A reserva para locação das salas, equipamentos e serviços devem ser realizadas com até uma 

semana de antecedência da data escolhida mediante disponibilidade. 

 Os ambientes estarão à disposição do cliente no período e horário pré-determinado em 

orçamento; 

 Dispomos de WI FI em toda a sede e o acesso é inteiramente grátis; 

 O layout deverá ser especificado no ato da confirmação do evento, caso haja alterações deverá 

ser informado com até 48h de antecedência; 

 Qualquer material que seja eventualmente enviado para utilização no dia do evento deverá ser 

comunicado à coordenação e enviado com uma semana no mínimo de antecedência; 

 Para impressões será cobrado o valor de R$ 1,00 por folha. Só disponibilizamos de impressão 

em preto e branco. 

 A guarda do material para o evento estará sujeita a disponibilidade do espaço e deve ser 

requisitada previamente; 

 A empresa isenta-se de qualquer responsabilidade de perda ou roubo de material/equipamento 

que estiverem em nossas dependências durante o período do evento; 

 Em relação ao estacionamento, não nos responsabilizamos por furtos ou roubos ocorridos no 

local. 

ALIMENTOS E BEBIDAS 

 Não aceitamos alimentos e/ou bebidas de fora. 

 O coffee break tem duração de 15 minutos com reposição.  



 

 

 Para alimentos e bebidas será cobrado o número de pessoas acordado. Se o número de 

pessoas for inferior ao acertado, prevalece o acordado. Caso o número de pessoas for 

superior, cobraremos pela quantidade de pessoas presentes no evento; 

 Despesas ou consumos extras serão cobrados ao contratante. 

DANOS A EMPRESA 

 Qualquer dano causado durante o evento à estrutura ou ao patrimônio da empresa será de 

responsabilidade do contratante. 

 Não é permitido estragos nas paredes, teto, piso, portas ou utilização de pregos, tachas, fitas 

adesivas, tintas ou qualquer outro material.  

FORMAS DE PAGAMENTO 

 O pagamento deve ser efetuado 50% no ato de fechamento de contrato e 50% no dia do 

evento. 

 Aceitamos pagamentos à vista, depósito, transferência bancária ou em cartão de crédito. 

CANCELAMENTO 

 Cancelamento possui um prazo de 72 horas anterior a data do evento e apenas mediante 

solicitação via e-mail e dentro do horário comercial 08h às 18h de segunda a sexta, deixando 

assim ciente ambas as partes que o cancelamento só estará confirmado após um retorno 

documentado via e-mail. Caso esse cancelamento não ocorra dentro do prazo informado acima, 

serão cobrados 40% referente ao valor da proposta. 

Aguardamos retorno e ficamos a disposição para maiores esclarecimentos. 

DE ACORDO 

 Uma vez aceita a presente proposta acima, fica registrado o seu “De acordo” a todas as 

condições constantes neste documento.   

De acordo: ___________________________ 

Contratante:  

Data: ___/___/____ 

Cordialmente, 



 

 

Edneide Medeiros Bezerra 

Diretora Geral 

 

 


