TERMO DE COMPROMISSO E
COOPERAÇÃO COLETIVA DO
ESTABELECIMENTO PARCEIRO

1.1

O presente Termo de Compromisso e Cooperação Coletiva tem por
finalidade normatizar o relacionamento entre a rede Beneditando e o
Estabelecimento Parceiro na concessão dos produtos e serviços
disponibilizados pela rede a serem usufruídos no estabelecimento. Ao
concordar com os termos aqui presentes, o estabelecimento está ciente de
que se sujeita às condições apresentadas. O Estabelecimento assume que
leu e concordou com a versão mais recente do Termo e se vincula,
automática e irrevogavelmente, às regras nele contidas.

1.2

O serviço oferecido não envolverá quaisquer ônus ao estabelecimento no
que se referir à disposição dos produtos às pessoas, no limite dos recursos
colocados à disposição pela Beneditando, exceto quando a seu critério o
estabelecimento resolver ampliar a oferta do produto.

1.3

O serviço oferecido não envolverá quaisquer ônus aos usufrutuários, no
limite dos recursos colocados à disposição pela Beneditando, exceto quando
a seu critério o usufrutuário resolver complementar para além do que estiver
à disposição para ser compartilhado.

1.4

O estabelecimento deverá zelar pela transparência e honestidade no que se
referir ao gerenciamento dos recursos colocamos à disposição pela
Beneditando, que deverão ser compartilhados às pessoas que no
estabelecimento adentrarem.

1.5

O estabelecimento assume a responsabilidade de enquanto permanecer na
rede dispor das licenças de funcionamento e sanitária vigentes, sob o
prejuízo de ser retirado da rede.

1.6

O estabelecimento concorda em agir dentro dos limites da boa fé, do espírito
de parceria, da qualidade e do compromisso social enquanto fizer parte da
rede Beneditando.

1.7

O Estabelecimento deverá afixar em local de boa visibilidade do público
forma de comunicação para dar publicidade dos serviços e produtos
compartilhados naquele momento sem ônus às pessoas interessadas
usufruírem. A Beneditando poderá a seu critério e tempo colocar à
disposição dos estabelecimentos forma específica de comunicação tais
como displays, banners e lousas a fim de facilitar este processo.

1.8

O estabelecimento concorda agir dentro dos limites legais no que se refere
a emitir os devidos documentos fiscais referentes a todos os recursos que
forem colocados à sua disposição pela rede Beneditando, aos quais se dará
a devida publicidade e transparência a todos aqueles que participarem da
rede.

1.9

O estabelecimento assume compromisso comum de incentivar às pessoas a
usufruírem dos serviços e produtos ali compartilhados, bem como estimular
o usufrutuário a compartilhar sua experiência por meio da publicação de
fotos nas redes sociais, quais sejam, e se for o caso nas redes sociais
Beneditado, usando @beneditando e #beneditando.

1.10 O Estabelecimento assume o compromisso de comunicar a equipe
Beneditando todas e quaisquer situações aqui não estabelecidas e que
mereçam ser tratadas e documentadas.
1.11 O estabelecimento assume o compromisso de colocar à disposição de uma
ou mais entidades carentes e de bem-estar social, sempre semanalmente às
sextas-feiras, todos os serviços e produtos não usufruídos.
1.12 Por fim o estabelecimento concorda agir dentro do pensamento e espírito
de compartilhamento coletivo, objetivo da rede Beneditando.
1.13 Todas e qualquer outras situações aqui não expostas serão objeto de análise
pela Beneditando, podendo a qualquer tempo serem incluídas, sem a
necessidade de consentimento prévio do estabelecimento parceiro.

Concordo com todos os termos supramencionados.
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Estabelecimento Parceiro
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Responsável Legal:

