TERMO DE ADESÃO A ACORDO DE PARCERIA COMERCIAL
Considerando que a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DO CAVALO
ÁRABE, denominada “ABCCA”, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.880.556/0001-58, com
sede na Avenida Francisco Matarazzo, nº 455, Pavilhão 11, Água Branca, capital do
Estado de São Paulo, celebrou com a NEOVIA NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA.,
denominada “NEOVIA”, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.631.739/0029-68, localizada
na Rua João Augusto Cirelli, nº 274, bairro Tamanduá, Descalvado, São Paulo,
ACORDO DE PARCERIA COMERCIAL em 01 de Outubro de 2019, visando à oferta e
intermediação para a comercialização de Produtos da “NEOVIA” pela “ABCCA”,
exclusivamente para os Associados Contribuintes da “ABCCA”;
Considerando que este Associado Contribuinte manifesta seu interesse em aderir
inteiramente ao Acordo de Parceria Comercial firmado entre a “ABCCA” e a “NEOVIA”;
Resolvo de livre vontade, firmar o presente TERMO DE ADESÃO, o qual se regerá pelas
seguintes cláusulas e condições:
Cláusula Primeira – Objeto
1.1
Pelo presente instrumento, faço adesão aos termos e condições do Acordo de
Parceria Comercial na íntegra e declaro aceita-lo incondicional e irrevogavelmente, de
modo que, para todos os fins e efeitos de direito, independentemente de sua transcrição,
passará a regular e reger o termo de adesão, naquilo que não conflitar com o aqui
disposto.
1.2 A adesão ao Acordo de Parceria Comercial não implica em qualquer compromisso,
responsabilidade ou obrigatoriedade, direta ou indireta, de ter que adquirir doravante
somente produtos da “NEOVIA”.
1.3 Reconheço e isento a “ABCCA” de qualquer responsabilidade pela qualidade dos
Produtos e Serviços oferecidos pela “NEOVIA”.
1.4 Declaro que “ABCCA” esclareceu todos os pontos do ACORDO DE PARCERIA
COMERCIAL, bem como apresento a minha concordância expressa.
Cláusula Segunda – Eficácia do Termo de Adesão
2.1 A presente adesão mantém-se vinculada à vigência do ACORDO DE PARCERIA
COMERCIAL firmado entre a “ABCCA” e a “NEOVIA”.
____________________, ______ de ________________ de 20____.

ASSOCIADO CONTRIBUINTE
Nº de Sócio:_______________________________________________________
CNPJ: ___________________________________________________________
Nome:___________________________________________________________
RG:________________________________ CPF _________________________

Assinatura: _________________________________________________________

