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1- APRESENTAÇÃO DA CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA SOCIAL NMA: 
Por este instrumento particular de CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA SOCIAL, a 
OSCIP NÃO ME ABANDONE, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº. 10.949.411/0001-81, com sede na Av. João Mangabinha Filho, 236, 
Bairro Mangabinha, CEP: 45.600-465, na cidade de Itabuna, Estado da Bahia, doravante 
chamada simplesmente de “NMA”, neste ato representada pelo seu presidente, Sr. Ivan Cézar 
Gusmão de Oliveira, brasileiro, divorciado, empreendedor social, portador do RG: 2.029.593-
68, SSP/BA e do CPF:316.866.305-06, residente e domiciliado na cidade de Itabuna/BA, vem, 
na qualidade de OSCIP FRANQUEADORA, para uso e administração da marca “NMA”, 
apresentar e ofertar as modalidades de suas Franquias Sociais, EMPREENDEDOR 
INDIVIDUAL, ESCRITÓRIO MUNICIPAL e ESCRITÓRIO ESTADUAL. 
 
INTRODUÇÃO CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA SOCIAL:  
O Sistema de Franquia foi regulamentado pela Lei nº 8.955, de 15 de novembro de 1.994, 
chamada Lei de Franchising, que define a franquia como: “O sistema pelo qual um 
FRANQUEADOR cede ao FRANQUEADO o direito de marca e 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 detido pelo FRANQUEADOR, mediante remuneração 
direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício”. 
 
Esta Circular de Oferta de Franquia mostra detalhadamente o Sistema de Franchising Social 
da OSCIP NÃO ME ABANDONE. Em destaque, seus direitos e obrigações, para certificar-se 
de que entende clara e perfeitamente todos os termos e condições da contratação que está 
pretendendo firmar. A Lei de Franchising concede o prazo de 10 (dez) dias para essa leitura e 
análise. Caso tenha alguma dúvida, consulte nosso departamento jurídico.  
 
Esta Circular de Oferta de Franquia Social “NMA” contém uma descrição das operações da 
Oscip com o objetivo de melhor informar os interessados a respeito do assunto e esclarecer 
dúvidas mais comuns do potencial FRANQUEADO com relação ao Sistema de Franquias 
Sociais. Estas informações deverão ser entendidas e aceitas por ambas as partes no sentido 
de orientar o relacionamento comercial e operacional entre FRANQUEADORA e 
FRANQUEADO. Todos os detalhes operacionais serão discutidos com cada CANDIDATO, 
para que tome conhecimento prévio das vantagens que o Sistema de Franquia Social 
Formatada “NMA” poderá lhe proporcionar. Este documento faz parte integrante do Contrato 
de Franquia Social em seu total conteúdo, sendo que qualquer desvio dessa orientação 
constituíra a suspensão ou rescisão entre as partes, sem prejuízo das ações de indenização 
cabíveis à parte prejudicada. O acesso às informações é permitido somente às partes do 
contrato de Franquia Social e funcionários dos FRANQUEADOS da Rede em função do 
conhecimento necessário às operações de Franquia Social “NMA”.  
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2. O QUE É O SISTEMA DE FRANQUIA SOCIAL “NMA”?  
A Franquia Social “NMA” é o Sistema pela qual a FRANQUEDORA transfere ao 
FRANQUEADO as técnicas operacionais, gerenciais e administrativas do negócio social e a 
comercialização de produtos e serviços anteriormente testados e aceito pelo público. Todo o 
“Know How” da FRANQUEADORA é cedido ao FRANQUEADO, ou seja, a marca e um 
conjunto de direitos de propriedade incorpórea, tais como, logomarca, manual de 
procedimento, treinamento, e outros, a fim de que o FRANQUEADO possa operar o seu 
negócio social sob a supervisão à distância da FRANQUEADORA. 
 
1.1. FORMA SOCIETÁRIA E RAZÃO SOCIAL DA OSCIP FRANQUEADORA: 
DA OSCIP FRANQUEADORA: 
      
Constituída sob a forma de associação e tem como razão social OSCIP NÃO ME       
ABANDONE, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
10.949.411/0001-81, com sede na Av. João Mangabinha Filho, nº 236, Bairro Mangabinha, 
CEP: 45.600-465, na cidade de Itabuna, Estado da Bahia. 
 
DOS RESPONSÁVEIS LEGAIS: 
IVAN CÉZAR GUSMÃO DE OLIVEIRA, brasileiro, divorciado, empreendedor social, portador 
do RG: 2.029.593-68 SSP/BA e do CPF: 316.866.305-06, residente e domiciliado na cidade 
de Itabuna/BA; e 
  
ERIVANIR PÓLVORA DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, empreendedora social, portadora do 
RG: 01.223.573-37 SSP/BA e do CPF: 081.211.765-49, residente e domiciliada na cidade de 
Itabuna/BA. 
 
1.1.2. ASSOCIAÇÕES E EMPRESAS COLIGADAS: 
  
CONFIANÇA ASSOCIADOS, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 10.563.851/0001-04, com sede na Rua Almirante Tamandaré, nº 367, 
Bairro Centro, CEP: 45.600-741, na cidade de Itabuna, Estado da Bahia, representada pelo 
seu presidente, Sr. Ivan Cézar Gusmão de Oliveira, brasileiro, divorciado, empreendedor 
social, portador do RG: 2.029.593-68 SSP/BA e do CPF: 316.866.305-06, residente e 
domiciliado na cidade de Itabuna/BA; e Erivanir Pólvora de Oliveira, brasileira, solteira, 
empreendedora social, portadora do RG: 01.223.573-37 SSP/BA e do CPF: 081.211.765-49, 
residente e domiciliada na cidade de Itabuna/BA. 
 
SENNA CENTER CAR OFICINA E EVENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com 
sede na Av. José Soares Pinheiro, nº 313, Bairro Centro, CEP: 45.600-013, na cidade de 
Itabuna, Estado da Bahia, de propriedade do Sr. José Gusmão de Oliveira, brasileiro, solteiro, 
empresário, portador do RG: 00.505.749-30 SSP/BA e CPF: 077.522.105-87, residente e 
domiciliado na cidade de Itabuna/BA e Sra. Erivanir Pólvora de Oliveira, solteira, 
empreendedora social, portadora do RG: 01.223.573-37 SSP/BA e do CPF: 081.211.765-49, 
residente e domiciliada na cidade de Itabuna/BA. 
 
1.2. DA NOMEAÇÃO DOS CARGOS NA OSCIP FRANQUEADORA: 
Para facilitar a relação FRANQUEADORA e FRANQUEADO e principalmente, para que este 
ao entrar em contato com a OSCIP FRANQUEADORA saiba quem procurar, abaixo, a 
relação atual dos principais cargos e seus respectivos colaboradores: 
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DESCRIÇÃO DOS CARGOS RESPONSÁVEIS E-MAIL 
Presidente Ivan Gusmão presidência@naomeabandone.org.br 
Vice-Presidente Rosana Matos vicepresidencia@naomeabandone.org.br 
Diretora Financeira Erivanir Pólvora difin@naomeabandone.org.br 
Diretor de Políticas Públicas Elton Oliveira dipop@naomeabandone.org.br 
Diretor de Políticas Privadas  dipri@naomeabandone.org.br 
Diretor de Marketing  dmark@naomeabandone.org.br 
Diretoria Jurídica Ana Luísa dijur@naomeabandone.org.br 
Departamento Contabilidade 
e Execução Financeira 

Lilian Araújo financeiro@naomeabandone.org.br 

Suporte ao Franqueado Raquel Gomes suporte@naomeabandone.org.br 
 
1.2.1. DA DIRETORIA: 
A Diretoria das franquias NMA é formada pelo Sr. Ivan Cézar Gusmão de Oliveira e a Sra. 
Erivanir Pólvora de Oliveira, já qualificados. 
 
1.3. PENDÊNCIAS JUDICIAIS SOBRE O SISTEMA DE FRANQUIA “NMA” OU OUTROS 
QUESTIONAMENTOS QUE POSSAM IMPOSSIBILITAR O SEU FUNCIONAMENTO: 
Em atendimento ao inciso III do Artigo 3º da Lei de Franquia, a FRANQUEADORA declara a 
quem possa interessar e em especial ao Candidato a uma Franquia Social “NMA”, que não 
possui qualquer pendência judicial em que esteja envolvida, como tampouco qualquer 
demanda em andamento questionando, especificamente, o Sistema de Franquia, ou ainda, 
litígios diversos que possam de alguma forma, diretamente vir a impossibilitar o 
funcionamento do negócio ora franqueado, encontrando-se livre e desembaraçada de litígios 
e demandas judiciais de tal natureza, inclusive quanto à Marca “NMA”, não havendo nenhum 
questionamento (oposição) sobre a mesma junto ao I.N.P.I (Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial). 
 
1.4. BALANÇOS E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA OSCIP FRANQUEADORA: 
A FRANQUEADORA, em atendimento à Lei de Franquia, anexará os Balanços e 
Demonstrações Financeiras, relativos aos exercícios. 
A Oscip possui anterioridade, porém a FRANQUEADORA foi constituída neste ano de 2012 
com a finalidade de expandir através do modelo de Franchising Social. A saúde financeira da 
NMA poderá ser atestada com nossos contadores. Este documento é sigiloso e está a 
disposição de todos os FRANQUEADOS. 
 
2. DA “NMA”  
No ano de 2009, o Sr. Ivan Cézar Gusmão de Oliveira, visualizando a grande importância que 
é a responsabilidade social e os negócios que giram em torno dela em decorrência da 
necessidade das pessoas, principalmente as que se encontram em situação de risco e/ou 
necessidades básicas, fundou, na cidade de Itabuna, naquele ano, a OSCIP NÃO ME 
ABANDONE - NMA. Com trabalho árduo, sério e com apenas um funcionário, a OSCIP logo 
começou a se destacar no Município, atingindo também associados de outros Estados. 
Devido ao crescimento, no ano de 2012, o Sr. Ivan Gusmão trouxe para a OSCIP, diretores 
para implantar tanto a franquia social quanto as demais finalidades da Oscip Não Me 
Abandone que é uma das pouquíssimas certificadas no país com todas as 12 finalidades da 
Lei 9.790/99 (Lei das Oscip). Essa diretoria está tornando a NMA em uma das maiores Oscip 
do país. Aliando excelência no atendimento, com prestação de serviços incomparável, a 
Oscip foi crescendo anualmente, agregando novos serviços, produtos, tudo em prol da melhor 
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prestação de serviços aos associados e parceiros. Para melhorar ainda mais a prestação de 
serviços e garantir o futuro da Oscip, os novos diretores trouxeram novos serviços e 
modernidade. 
Com um “filing” de mercado extraordinário e grande know-how no terceiro setor, Ivan Gusmão, 
criou o SCS – SISTEMA DE CONQUISTA DE SONHOS, um sistema, que foi mais uma 
grande conquista da NMA, trazendo centenas de novos associados para a Oscip e teve como 
principais características: 
 

• Atendimento diferenciado; 
• Ligeira apresentação da proposta do SCS ao associado; 
• Vários Produtos Sociais, oferecendo diversas opções aos associados. 

 
No ano de 2012, com um quadro de associados extenso e já reconhecida como uma das 
grandes Oscip do Brasil, a NMA passou por uma grande reforma, transformando-se numa 
Oscip renomada e acreditada. Assim, nesse trajeto, são 03 anos e meio de trabalho e 
prestação de serviços, minimizando as diferenças sociais. A Oscip possui escritórios em 
Itabuna/BA e São Paulo/SP. Para garantir a satisfação de seus associados, a NMA possui 
uma estrutura de atendimento e suporte, ágil e preparada, para auxiliá-los na melhor opção 
entre os mais variados serviços e produtos. A Oscip oferece ainda a seus associados, vários 
serviços, tais como: 
  

• Equipe técnica e comercial altamente especializada; 
• Treinamento continuado dos colaboradores quanto à qualidade no atendimento, e 

identificação de produtos para diferentes perfis de associados; e, 
• Sistemas de rotinas e procedimentos constantemente verificados e atualizados que 

garantem a qualidade dos serviços prestados. 
  
Resumindo: a NMA, conta com um sistema para realização de múltiplos cálculos para 
oferecer ao associado a possibilidade de comparação e escolher entre as melhores 
condições comerciais para contratação do seu produto, bem como outros serviços contidos 
no mix SCS – SISTEMA DE CONQUISTA DE SONHOS (através do crédito solidário). Assim, 
considerando o grande acúmulo de experiência do presidente da Oscip e a grande 
contribuição da sua diretoria, no início do ano de 2012, a Oscip começou a estudar o 
franqueamento social desse serviço e no último trimestre do mesmo ano, o grande presente e 
novo desafio para esta Oscip, foi a decisão de implantar o franchising social, utilizando a 
ferramenta SCS – SISTEMA DE CONQUISTA DE SONHOS, bem como seus vários serviços 
e produtos. 
 
Já em dezembro de 2011, fase inicial da formatação, foi comercializada, ainda sob o regime 
de Contrato de Licença, incluindo cessão da marca, serviços e transferência de know-how, a 
primeira Unidade, para a Comarca de Recife/PE, localizada a 1.000 quilômetros da sede, o 
que facilitou a implantação e operacionalização, trazendo assim, conhecimentos necessários 
para migrar posteriormente para o sistema de franquia social, sonho de Ivan Gusmão, 
demonstrando assim, transparência, credibilidade da Marca e segurança para os investidores. 
Agora, você, empreendedor e candidato a uma franquia social, conheça com maiores 
detalhes, nosso negócio e seja mais um franqueado de sucesso operando seu escritório, com 
o sucesso e a credibilidade da marca NMA. 
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2.1. DO NEGÓCIO “NMA”  
Consiste na montagem, pelo FRANQUEADO, de uma Unidade franqueada, conforme 
modalidade escolhida, com o objetivo de captar associados e celebrar termos de parcerias 
com órgãos governamentais e oferecer o SCS, onde o FRANQUEADO utilizará o sistema 
disponibilizado pela FRANQUEADORA, bem como a marca e logotipo “NMA e SCS-
SISTEMA DE CONQUISTA DE SONHOS” como elementos de identificação, externos e 
internos, conforme projeto arquitetônico apresentado pela FRANQUEADORA, através de seu 
arquiteto, após apresentação do ponto comercial pelo FRANQUEADO, que é exigido tão 
somente nas modalidades ESCRITÓRIO MUNICIPAL e ESCRITÓRIO ESTADUAL. Neste 
modelo de negócio franqueado, com sistema exclusivo, os associados podem realizar, de 
uma forma simples, rápida e econômica, um cadastramento completo para a aquisição de 
carta de crédito solidário. Assim, em poucos minutos, o associado terá acesso aos cálculos 
de diferentes valores, conforme tabelas disponibilizadas no site oficial da NMA e comparar a 
melhor opção para seu perfil. Tudo isso com a assessoria do suporte da NMA e as garantias 
e serviços exclusivos da NMA. Para facilitar ainda mais, os associados podem fazer o contato 
através do telefone na Central de Atendimento ou pessoalmente no escritório. Para um 
melhor entendimento do negócio franqueado e interpretação deste documento, transmitimos 
abaixo, alguns conceitos sobre o negócio NMA: 
 
CRÉDITO SOLIDÁRIO: baseado na ECONOMIA SOLIDÁRIA (que nada mais é que a união de 
pessoas em busca da aquisição de um bem comum, segundo o WIKIPÉDIA, é uma forma de 
produção, consumo e distribuição de riqueza (economia) centrada na valorização do ser 
humano e não do capital. Tem base associativa e cooperativista, e é voltada para a produção, 
consumo e comercialização de bens e serviços de modo autogerido, tendo como finalidade a 
reprodução ampliada da vida. Preconiza o entendimento do trabalho como um meio de 
liberação humana dentro de um processo de democratização econômica, criando uma 
alternativa à dimensão alienante e assalariada das relações do trabalho capitalista. 

Além disso, a ECONOMIA SOLIDÁRIA possui uma finalidade multidimensional, isto é, 
envolve a dimensão social, econômica, política, ecológica e cultural. Isto porque, além da 
visão econômica de geração de trabalho e renda, as experiências de Economia Solidária se 
projetam no espaço público, no qual estão inseridas, tendo como perspectiva a construção de 
um ambiente socialmente justo e sustentável; vale ressaltar: a Economia Solidária não se 
confunde com o chamado “Terceiro Setor” que substitui o Estado nas suas obrigações legais 
e inibe a emancipação de trabalhadoras e trabalhadores, enquanto sujeitos protagonistas de 
direitos. A Economia Solidária reafirma, assim, a emergência de atores sociais, ou seja, a 
emancipação de trabalhadoras e trabalhadores como sujeitos históricos. 

2.2. DOS DIFERENCIAIS COMPETITIVOS DA FRANQUIA SOCIAL “NMA”: 
Visando dar suporte à gestão do Franqueado e manter um grau de unidade adequado em 
toda rede NMA, a FRANQUEADORA desenvolveu um formato de negócio social que deve 
ser obrigatoriamente seguido pelo FRANQUEADO: um sistema original, incluindo padrões 
visuais e operacionais, e manuais para a implantação, operação e gestão do NEGÓCIO 
SOCIAL. Entre tantos outros diferenciais competitivos que serão citados nesta Circular de 
Oferta de Franquia, que tornam a franquia social “NMA” um grande negócio social para 
investimento e com boa rentabilidade mensal, citamos algumas vantagens que os associados 
terão em relação a outras opções de créditos disponíveis no mercado, que certamente 
proporcionará um aumento de sua carteira de indicados/patrocinados: 
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• Experiência: a rapidez no atendimento, experiência na negociação, comercialização e 

assessoria fizeram da NMA especialista em facilitar a vida de seus associados. O 
grande retorno desse trabalho é confirmado no alto índice de satisfação. Ou seja, a 
NMA sabe fidelizar seu associado. 

• Credibilidade: o quadro de associados da NMA possui grandes empreendedores dos 
mais variados segmentos. A NMA conta com profissionais capacitados e especialistas 
em negociações, que certamente no suporte ao FRANQUEADO, também irão 
transferir esse know-how, o que proporciona boa rentabilidade mensal à franquia 
social. 

• Agilidade: o associado de sua franquia social terá atendimento diferenciado, prático e 
rápido. Tudo que você precisa para aumentar sua rede de indicados/patrocinados. 

• Amplo mix de produtos e serviços: a FRANQUEADORA disponibiliza aos seus 
FRANQUEADOS, para que estes ofereçam aos seus indicados/patrocinados, vários 
produtos sociais, possibilitando que o associado concentre toda a administração de 
seus sonhos em uma única Oscip e ganhe benefícios exclusivos pela fidelidade e 
parceria. Citamos adiante, alguns dos produtos sociais e serviços disponíveis 
aos associados NMA: 
Imóvel Residencial; Imóvel Comercial; Empresa Própria; Veículo Utilitário; Veículo 
Utilitário Frota; Conjunto Habitacional; Faculdade; Banco Comunitário do Brasil; 
Esporte; Educação; Cultura; Meio Ambiente; Saúde e todos as outras finalidades 
segundo a Lei das Oscip. 

• Condições comerciais diferenciadas: a força da marca NMA, aliada a preços 
competitivos e ótima prestação de serviços, ajuda na negociação e na viabilização da 
conquista dos sonhos dos nossos associados. Todos os cálculos são realizados 
rapidamente, de forma clara e facilitando a escolha pelos associados. 

 
2.3. DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA FRANQUEADORA: 
Não basta para a FRANQUEADORA ter o melhor serviço de atendimento, obter as melhores 
condições do mercado e garantir tranquilidade a seus associados, se também não 
for detentora de tecnologia de ponta. Para isso, a FRANQUEADORA possui 01 (um) software, 
abaixo descrito, moderno e prático que facilita e agiliza o trabalho do departamento comercial, 
que está interligado com o departamento de SUPORTE, para rapidamente informar ao 
associado e fechar a adesão, conforme detalhado no Manual do Franqueado: 
  

• SOFTWARE EASY MATRIX: utilizado diariamente para monitorar as informações que 
foram passadas para o associado; acompanhar o atendimento feito pelos 
indicadores/patrocinadores; todos os contratos vigentes dos associados. A 
FRANQUEADORA nada cobra pela licença concedida, ficando o FRANQUEADO 
obrigado ao pagamento tão somente da Taxa de Manutenção por Usuário, conforme 
descrito no anexo I deste documento; 

 
Observações: 
 

I. O FRANQUEADO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL não necessita possuir o 
departamento de SUPORTE, visto que utilizará a base da FRANQUEADORA. Já o 
FRANQUEADO ESCRITÓRIO MUNICIPAL ou ESCRITÓRIO ESTADUAL é 
obrigado a ter esse departamento, contratando um funcionário especifico para 
essa função, que será treinado pela FRANQUEADORA; 
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II. Eventuais atualizações do SOFTWARE que impliquem em custos, esses serão 
repassados aos FRANQUEADOS, inclusive poderá ocorrer reajuste no valor da 
taxa de manutenção. Havendo necessidade de treinamento do FRANQUEADO e 
EQUIPE, caberá ao FRANQUEADO submeter pelo menos um funcionário 
ao TREINAMENTO no local indicado pela FRANQUEADORA, arcando também 
com os custos para tal fim. 
 

3. DAS UNIDADES FRANQUEADAS: 
Em atendimento a Lei de Franquia, no Anexo V, segue: 
 

1) Relação atual dos FRANQUEADOS; 
2) Relação dos FRANQUEADOS que se desligaram nos últimos 12 meses. 

  
4. DA MARCA NMA: 
 
A FRANQUEADORA está autorizada a explorar incondicionalmente e em especial no sistema 
de franchising social, o SCS – SISTEMA DE CONQUISTA DE SONHOS bem como a permitir 
que os franqueados NMA a utilizem, exclusivamente, em suas atividades de FRANQUEADO 
e nas condições permitidas nesta Circular de Oferta de Franquia, no Contrato de Franquia 
Social e demais documentos entregues pela FRANQUEADORA. Assim sendo, a 
FRANQUEADORA, está autorizada a sublicenciar a Marca e o know-how do Sistema de 
Franquia Social “NMA”, para todo o território nacional. A Marca NMA FRANCHISING, de 
titularidade da FRANQUEADORA, uma vez estando devidamente depositada no I.N.P.I 
(Instituto Nacional de Propriedade Industrial), nas respectivas classes. 
 
5. DO FRANCHISING:DA INTRODUÇÃO AO SISTEMA DE FRANQUIA: 
 

1. O FRANCHISING, oficializado no Brasil no ano de 1994, através da Lei 8955/94, 
alcançou um espaço relevante e importante no cenário econômico mundial e nacional, 
não só pela expansão que proporciona ao FRANQUEADOR, mas principalmente pela 
segurança que este sistema transfere ao EMPREENDEDOR e INVESTIDOR, ora 
chamado FRANQUEADO, que procura um negócio seguro para investir seu capital; 

2. O FRANCHISING proporciona inúmeras vantagens para o FRANQUEADO, quando 
comparado a iniciar um negócio independente, pois o investidor irá se aliar a uma 
marca já conhecida, um sistema já formatado, com produtos e serviços já testados e 
aprovados pelo mercado consumidor,contando com o know-how da 
FRANQUEADORA, que lhe fornecerá suporte na gestão da franquia social e o dotará 
de todas as informações atuais do mercado, com relação ao NEGÓCIO SOCIAL 
FRANQUEADO; 

3. A FRANQUEADORA está apta a comercializar franquias sociais e ofertar produtos e 
serviços da marca NMA, bem como ceder este direito a terceiros (FRANQUEADOS), 
para que explorem o NEGÓCIO SOCIAL FRANQUEADO formatado pela 
FRANQUEADORA. 

4. Em total obediência à Lei de Franquia, a FRANQUEADORA cede ao FRANQUEADO, 
logo após a assinatura do Contrato de Franquia, o direito de utilizar a Marca e 
Logomarca NMA; 

5. Porém, conforme determina a Lei de Franquia, antes do FRANQUEADO assinar o 
Contrato de Franquia e com 10 (dez) dias anteriores à sua assinatura, a 
FRANQUEADORA entrega ao candidato, a CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA 
(C.O.F), que é este documento, tendo como objetivo transmitir ao potencial 
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comprador, todas as informações tidas como essenciais sobre a Oscip 
FRANQUEADORA e seu Sistema de Franquia Social, conforme determina o 
artigo 3º da Lei de Franquia. 

6. A “COF” auxilia o candidato em definir ou não pela aquisição da franquia social, pois 
terá condições de avaliar nesses 10 dias o negócio que está prestes a adquirir e as 
regras que deverá cumprir. 
 

5.1       DO MERCADO DAS FRANQUIAS: 
O Sistema de Franchising continua sendo uma ótima opção para quem deseja abrir seu 
próprio negócio, é o que diz a ABF (Associação Brasileira de Franchising) e a AFRAS 
(Associação Franquia Sustentável). No Brasil, o setor de Franquias – que já chegou a ocupar 
o 3.º (terceiro) lugar no Ranking Mundial – fechou o ano de 2010 com um faturamento de R$ 
75.987 bilhões, apresentando um crescimento de 20,4% em relação ao ano anterior. O dado 
foi apurado pela Associação Brasileira de Franchising (ABF) através de pesquisa feita com as 
1.855 marcas de franquia atuantes no País. O sistema se desenvolve rapidamente e vem 
ganhando cada vez mais espaço, destacando o significativo aumento no número de redes e 
unidades. Em 2010, 212 novas redes surgiram no mercado nacional, implicando em um 
aumento de 12,9%. Já o número de unidades (pontos de venda de serviços ou produtos), 
teve um aumento de 8% em relação ao ano anterior. Essa expansão resultou na abertura de 
57 mil novos postos de trabalho. O setor é responsável hoje por mais de 777 mil empregos 
diretos. É também um dos setores que mais oferece oportunidade do primeiro emprego, além 
de investimentos em treinamentos e capacitação de funcionários.  
 
5.2. DAS FRANQUIAS SOCIAIS: 

Franquia social é o nome que se dá a um modelo de negócios que cria oportunidades para que 

empreendedores contribuam com trabalhos a favor do desenvolvimento do país. Esse tipo de 

franquia segue os mesmos passos de uma franquia normal, com regras a cumprir e royalties. A 

diferença é que não existe um vínculo comercial. 

A franquia social é uma realidade para aqueles que pretendem levar adiante uma ação 

transformadora com baixo custo e resultados promissores. 

Para os adeptos, vincular a empresa a um modelo social é interessante, pois as instituições que 

fazem parte desses projetos sociais geralmente possuem maior visibilidade perante a sociedade, 

permitindo assim uma maior expansão. São por esses motivos que o franchising vem atraindo 

também a atenção das grandes empresas. 

Deve ficar claro que o franqueado não irá obter lucro, pois esse não é o objetivo dessa iniciativa. 

O conceito da franquia social está baseado em direcionar toda a lucratividade para o próprio 

desenvolvimento e crescimento do projeto. 

As ONGs foram as primeiras e as que continuam ampliando a atuação de abertura de franquias 

ligadas a empresas. Os empresários estão preocupados em investir nos conceitos de marketing e 

responsabilidade social, enquanto instituições do terceiro setor procuram parceiros que facilitem 

o seu crescimento. Para que aja a união desses dois lados é que surge esse novo termo, que 

pretende ganhar mais espaço e multiplicar programas sociais que proporcionam melhorias à 

realidade de milhões de cidadãos brasileiros. 
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6. DAS DECLARAÇÕES DA NMA: 
Considerando que as “DECLARAÇÕES” da empresa FRANQUEADORA a norteia em todas 
as suas decisões, servindo de base para a sua existência e avanço e na parceria, a mesma 
está contida em sua integralidade no Manual do Franqueado, que será entregue após a 
assinatura do contrato de franquia social. 
 
6.1. DA MISSÃO DA NMA: 
Considerando que MISSÃO é uma declaração sobre o que a organização é, bem como sobre 
sua razão de ser; servindo, assim, de critério geral para orientar a tomada de decisões e para 
definir seus objetivos e auxiliar na escolha das decisões estratégicas, a FRANQUEADORA 
assim idealizou como sua MISSÃO: 
 
Nossa instituição pratica a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. 

Interrogamos nossa consciência sobre os próprios atos, perguntamos se não violamos essa lei, se 

não cometemos o mal, se fizemos todo o bem que podíamos, se não deixamos escapar 

voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar da nossa instituição, 

enfim, se fizemos aos outros tudo aquilo que queríamos que os outros fizessem a nós. 

 

Temos fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria; sabemos que nada acontece 

sem a sua permissão, e submetemo-nos em todas as coisas à Sua vontade. 

Temos fé no futuro, e por isso colocamos os bens espirituais acima dos bens temporais. 

Sabemos que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou 

expiações, e as aceitamos sem murmurar. 

 

O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem 

esperar recompensa, paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica 

sempre o seu interesse à justiça. 

 

Nossa instituição encontra sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas 

venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Nosso 

primeiro impulso é o de pensar nos outros, antes que em nós mesmos, se tratar dos interesses dos 

outros, antes que dos nossos. O egoísmo, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de cada 

ação generosa. 

 

Procuramos ser bons, humanos e benevolentes para com todos, sem distinção de raças nem de 

crenças, porque vemos todos os homens como irmãos. 

Respeitamos nos outros todas as convicções sinceras, e não lançamos o anátema aos que não 

pensam como nós. 

 

Em todas as circunstâncias, a caridade é o nosso guia. Consideramos que aquele que prejudica os 

outros com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade alheia com seu orgulho e o seu desdém, 

que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a 

pode evitar, falta ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. 

Não temos ódio ou rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoamos e 

esquecemos as ofensas, e não lembramos senão dos benefícios. Porque sabemos que seremos 

perdoados, conforme houvermos perdoado. 

 

Somos indulgentes para as fraquezas alheias, porque sabemos que nós mesmos temos necessidade 

de indulgência, e nos lembramos destas palavras do Cristo: “Aquele que está sem pecado atire a 

primeira pedra”. 
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Não nos comprazemos em procurar os defeitos dos outros, nem a pô-los em evidência. Se a 

necessidade nos obriga a isso, procuramos sempre o bem que pode atenuar o mal. 

Estudamos nossas próprias imperfeições, e trabalhamos sem cessar em combatê-las. Todos os 

nossos esforços tendem a permitir-nos dizer, amanhã, que trazemos conosco alguma coisa melhor 

do que na véspera.  

 

Não tentamos fazer valer nem o nosso espírito, nem os nossos talentos, às expensas dos outros. 

Pelo contrário, aproveitamos todas as ocasiões para fazer ressaltar as vantagens dos outros. 

Não nos envaidecemos em nada com a nossa sorte, nem com os nossos predicados pessoais, porque 

sabemos que tudo quanto nos foi dado pode ser retirado. 

 

Usamos mas não abusamos dos bens que nos são concedidos, porque sabemos tratar-se de um 

depósito, do qual deveremos prestar contas, e que o emprego mais prejudicial para nós mesmos, 

que poderá nos dar, é pô-los a serviço da satisfação de nossas paixões. 

 

Se nas relações sociais, alguns homens se encontram na nossa dependência, tratamos-lhes com 

bondade e benevolência, porque são nossos iguais perante Deus. Usamos nossa autoridade para 

ergue-lhes o moral, e não para os esmagar com nosso orgulho, e evitamos tudo quanto poderia 

tornar mais penosa a sua posição subalterna. 

 

O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo de procurar 

cumpri-los conscienciosamente. 

 

Nossa instituição, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhes são assegurados 

pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. 

Esta não é a relação completa das qualidades que distinguem a nossa Instituição, mas quem quer 

que se esforce para possuí-las, estará no caminho que conduz às demais. 
 

6.2. DOS VALORES DA NMA: 
Considerando que VALORES são as ideias fundamentais em torno das quais a NMA foi 
fundada, representam, desta forma, as convicções dominantes, suas crenças e aquilo que a 
maioria das pessoas da organização acredita. São, ainda, os elementos motivadores que 
direcionam as ações das pessoas na organização, contribuindo para a unidade e coerência 
do trabalho. Enfim, sinalizam o que se persegue em termos de padrão de comportamento de 
toda a equipe na busca da excelência. Sendo assim, escrevemos abaixo, os VALORES da 
NMA: 
 

• Rapidez; 
• Facilidade; e 
• Segurança. 

  
6.3. DA VISÃO DA NMA: 
Considerando que VISÃO representa um estado futuro desejável e atingível para a 
organização, abaixo a inserimos: 
 
“Ser a maior e melhor Oscip independente do Brasil”. 
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7. DO MANUAL DE OPERAÇÕES: 
Focalizando na necessidade de manter a qualidade dos serviços prestados e na 
padronização do Negócio Social “NMA”, a FRANQUEADORA disponibiliza os MANUAIS DO 
FRANQUEADO, abaixo relacionados, para que a operação da Unidade Franqueada mantenha 
as “Declarações” sempre presente em seu dia-a-dia. Os diversos MANUAIS, escritos de 
forma objetiva e fácil leitura, são detalhados e correspondem a todas as atividades, rotineiras 
ou não da franquia social, senão vejamos a sua composição: 
Atendimento: 

• A arte de Prospectar associados; 
• 10 Atitudes para a Excelência no Atendimento; 
• Como evitar inadimplência; 
• Reclamações; 
• Como atender bem o associado; 
• Atendimento; 
• Treine seu pessoal de atendimento; 
• Como ser um patrocinador Bem Sucedido - Técnica De Vendas; 
• Consumidor que dita as regras; 
• Ética como fator de fidelização; 
• Desenvolvendo a Fidelidade; 
• A Linguagem do Associado; 
• Associados Difíceis; 
• Código de Defesa do Consumidor; 
• Sistema de Reclamações; 
• Associado Satisfeito. 

 
Motivação: 

• A importância do contínuo aperfeiçoamento; 
• Ambiente de Trabalho; 
• Ética; 
• Motivação; 
• Qualidade de Vida no Trabalho; 
• Vencedores. 

 
Administrativo: 

• Administração Financeira; 
• A importância do Contabilista; 
• Apuração dos Resultados; 
• Fluxo de Caixa 
• Gastos - Investimentos, custos e despesas; 
• Ponto de Equilíbrio; 
• Preço de Venda; 
• Retorno do Investimento; 
• Tributação e Encargos Sociais. 

 
Marketing: 

• Agregar Valor - Mas como; 
• Concorrência; 
• Criatividade; 
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• Faça sua franquia acontecer; 
• Identidade Visual; 
• Plano de Ação para Atendimento aos Associados; 
• Propaganda; 
• Marketing de Relacionamento; 
• Marketing com Banco de Dados; 
• Telemarketing; 
• Dez mandamentos do atendimento ao telefone. 

 
Pré-inauguração: 

• A importância de líderes nas empresas; 
• A importância do contínuo aperfeiçoamento; 
• Comunicação e Liderança; 
• Constituição da Empresa; 
• Dicas para melhorar o relacionamento entre franquias e franqueados; 
• Escolha do Ponto; 
• Gestão efetiva do tempo; 
• Iniciando sua franquia social NMA; 
• Os rumos para o novo empreendedor social; 
• Qualidades do franqueado de sucesso; 
• Recrutamento e Seleção. 

 
O Manual do Franqueado é parte integrante do Contrato de Franquia Social e gera 
obrigações para o FRANQUEADO, pois nele estão contidas normas da FRANQUEADORA e 
são considerados instrumentos de padronização e orientação, para que o FRANQUEADO 
possa implantar e operar o NEGÓCIO SOCIAL FRANQUEADO corretamente e com êxito. 
Sendo assim, as informações nele contidas são sigilosas e devem ser mantidas em segredo. 
Embora a existência e aplicação do Treinamento Inicial e outros no decorrer da parceria, cada 
MANUAL é complementar aos treinamentos aplicados diretamente pela FRANQUEADORA 
ou por empresa coligada e ou terceirizada. Os MANUAIS são recebidos pelo FRANQUEADO 
em regime de comodato, após a assinatura do Contrato de Franquia Social e antes de sua 
participação no Treinamento Inicial, devendo ser devolvidos à FRANQUEADORA ao final do 
contrato juntamente com outros materiais que tenham sido entregues na mesma condição. 
 
8. DO NEGÓCIO SOCIAL FRANQUEADO: 
Consiste na montagem – pelo FRANQUEADO - de uma Unidade Franqueada, conforme 
modalidade escolhida, com o objetivo de captar associados e oferecer crédito solidário entre 
outros, onde o FRANQUEADO utilizará a marca e logotipo “NMA” como elementos de 
identificação, externa e interna, conforme projeto arquitetônico apresentado pela 
FRANQUEADORA após apresentação do ponto comercial pelo FRANQUEADO. 
 
8.1. OBJETO DO CONTRATO:  
Consiste: 
 

I. Na transferência, pela FRANQUEADORA, de seu know-how e segredos de 
negócios relativos à captação de associados, conforme padrões já adotados pela 
FRANQUEADORA na NMA/SCS – SISTEMA DE CONQUISTA DE SONHOS; 

II. No apoio para a escolha do ponto comercial (modalidade ESCRITÓRIO 
MUNICIPAL e ESCRITÓRIO ESTADUAL), em conjunto com o FRANQUEADO; 
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III. Na cessão, em comodato, do software, para facilitar as atividades do negócio 
franqueado; 

IV. No suporte administrativo e operacional do NEGÓCIO SOCIAL FRANQUEADO, 
através dos consultores de campo; e 

V. Na cessão em comodato do totem ou banner de fachada com identificação visual 
da marca “NMA”. 

. 
9. DA RECEITA DA UNIDADE FRANQUEADA E ENCARGOS: 
9.1. A remuneração do FRANQUEADO será obtida pela oferta de crédito solidário, 
cumprimento das 12 (doze) finalidades da Oscip Não Me Abandone, loja virtual e dos demais 
produtos sociais da FRANQUEADORA. Conforme modelo formatado, para facilitar a 
transferência dos pagamentos, a remuneração será creditada diretamente para a 
FRANQUEADORA pela associação coligada, na proporção do contrato firmado com cada 
associado indicado/patrocinado do FRANQUEADO e prazos nele estipulados. É importante 
frisar que não haverá pagamento de remuneração se o associado não honrar seus 
pagamentos junto à NMA. Ressaltamos também que esses repasses serão feitos pela 
associação coligada, contratada para o gerenciamento do marketing de relacionamento, em 
respeito à lei 9.790/99, artigo 1º, parágrafo 1º. 
 
9.2. Do montante auferido pelo FRANQUEADO: 
 
9.2.1. Na modalidade EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, será destacado o percentual de 10% 
(dez por cento), a título de royalties e 1% (um por cento) a título de Taxa de Marketing (mais 
impostos diretos incidentes e custos da confecção do material de propaganda), devidos à 
FRANQUEADORA. Assim, da diferença resultante, que representa a remuneração líquida do 
FRANQUEADO, este emitirá uma nota fiscal de prestação de serviços para que a 
ASSOCIAÇÃO COLIGADA efetue o pagamento na conta bancária indicada. Para esta 
modalidade é estipulado um mínimo mensal de R$ 500,00, corrigido anualmente pelo IGPM. 
 
9.2.2. Nas modalidades ESCRITÓRIO MUNICIPAL e ESCRITÓRIO ESTADUAL, será 
destacado o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), a título de royalties (mais impostos 
diretos incidentes e custos da confecção do material de propaganda), devidos à 
FRANQUEADORA. Assim, da diferença resultante, que representa a remuneração líquida do 
FRANQUEADO, este emitirá uma nota fiscal de prestação de serviços para que a 
ASSOCIAÇÃO COLIGADA efetue o pagamento na conta bancária indicada. Nesta 
modalidade, o FRANQUEADO está isento do pagamento da Taxa de Marketing e terá um 
mínimo mensal de royalties na ordem de R$ 250,00, corrigido anualmente pelo IGPM. 
 

9.3. Excepcionalmente, aquele candidato que já deter conhecimento de marketing de 
relacionamento e possuir uma carteira de possíveis associados e que migrar para a 
“bandeira” NMA, receberá sua comissão diretamente da ASSOCIAÇÃO COLIGADA, ficando 
obrigado, quando do preenchimento do cadastro, indicar a porcentagem da 
FRANQUEADORA, que será de 2% a 25%, que são os royalties, conforme modalidade de 
franquia. 
 
9.3.1. Na ocasião da ASSOCIAÇÃO COLIGADA não efetuar os repasses, na condição acima 
mencionada, será aplicada a regra contida no item 9.2 e seus subitens. 
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10. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO: 
10.1: AO FRANQUEADO: 
A FRANQUEADORA disponibiliza ao franqueado um atendimento exclusivo e com pessoas 
aptas a fornecer todas as informações referentes às atividades da franquia social. 
 
10.2. DO FRANQUEADO PARA O ASSOCIADO: 
Cada franquia social terá sua base de atendimento conforme número de associados em sua 
carteira e população da cidade onde for instalada. A FRANQUEADORA indicará o número de 
atendentes necessários para cada cidade, antes da abertura da unidade. 
 
11. DOS FORNECEDORES HOMOLOGADOS: 
A FRANQUEADORA, visando dar mais facilidade, comodidade e segurança aos 

franqueados, disponibiliza FORNECEDORES HOMOLOGADOS, isto é, são as empresas 
autorizadas pela FRANQUEADORA, para oferecer aos FRANQUEADOS serviços e produtos 
durante a operação da franquia, deste modo, os franqueados somente iram adquirir tais 
produtos de tais fornecedores, salvo autorização expressa e por escrito da 
FRANQUEADORA. Segue abaixo a relação dos atuais FORNECEDORES HOMOLOGADOS, 
bem como, os respectivos serviços e produtos, a mesma relação compõe o Anexo III desta 
Circular de Oferta de Franquia Social. 
 
A referida relação poderá ser alterada, incluindo ou excluindo, a qualquer momento, pela 
FRANQUEADORA, não precisando requisitar autorização da rede de franqueados. Após a 
exclusão e tendo comunicado os FRANQUEADOS, estes não poderão mais adquirir produtos 
dos mesmos, sob pena de incorrer em grave descumprimento contratual. 
 
11.1. DOS PARCEIROS HOMOLOGADOS: 
Com atuação no TERCEIRO SETOR, como OSCIP, a FRANQUEADORA tem contratos com 
diversas parceiros, que devido à boa carteira de associados já obtida, conseguiu as melhores 
negociações com boa porcentagem em cada parceria fechada. Assim, o FRANQUEADO 
deverá oferecer aos associados tão somente os produtos disponibilizados pelos parceiros 
relacionados no Anexo III desta Circular de Oferta de Franquia Social. 
 
11.2. DOS DEMAIS FORNECEDORES HOMOLOGADOS, SEJA PRODUTOS 
E/OU SERVIÇOS: 
Diversos outros produtos ou serviços poderão também possuir fornecedores homologados, 
com o intuito de disponibilizar o máximo de facilidades para o FRANQUEADO operar sua 
franquia social; ou seja, a FRANQUEADORA deseja que o foco do franqueado seja tão 
somente a captação de associados e termos de parceria com órgãos públicos, atuando 
fortemente no mercado. Assim, relacionamos outros fornecedores constantes no mesmo 
Anexo III desta COF. 
 
12. DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS DIRETAMENTE DA FRANQUEADORA: 
A FRANQUEADORA disponibiliza também, produtos exclusivos, que são adquiridos 
unicamente através de nossa Oscip. São disponibilizados brindes com a Marca, material 
institucional entre outros que forem agregados no decorrer da parceria. 
 
13. DOS PRODUTOS DISPONÍVEIS NA FRANQUIA SOCIAL: 
No Anexo II segue a relação de produtos (catálogos/folder/etc) que deverão ter, 
obrigatoriamente, na Unidade Franqueada. 
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13.1. DO CAPITAL DE GIRO: 
Considerando que Capital de Giro pode ser definido como sendo o recurso para capacitação 
de clientes, despesas administrativas e operacionais entre outras, que correspondam à parte 
do capital utilizado para o financiamento dos ativos circulantes na Unidade Franqueada, 
sugerimos que o FRANQUEADO tenha um capital de giro em torno de 1/3 (um terço) do 
faturamento bruto mensal da Unidade Franqueada, independentemente da modalidade de 
franquia. A FRANQUEADORA não exige sua comprovação. 
  
14. MODALIDADE DE FRANQUIA: 
A FRANQUEADORA disponibiliza 03 (três) Modalidades de FRANQUIAS SOCIAIS, 
denominadas: “FRANQUIA SOCIAL NMA – EMPREENDEDOR INDIVIDUAL”, “FRANQUIA 
SOCIAL NMA – ESCRITÓRIO MUNICIPAL” e “FRANQUIA SOCIAL NMA – ESCRITÓRIOS 
ESTADUAL”, destinadas a exploração dos serviços de captação de associados e a 
celebração de termos de parceria com órgãos públicos: 
 
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL: Modalidade em que o FRANQUEADO poderá montar sua 
Unidade franqueada em casa ou num pequeno escritório, bastando ter uma sala que tenha 
telefone e acesso à internet (banda larga) através de um notebook com o software NMA 
devidamente instalado. Nesta modalidade, é proibida a identificação visual para o público; 
  
ESCRITÓRIO MUNICIPAL e ESCRITÓRIO ESTADUAL: Modalidade em que o FRANQUEADO 
montará sua Unidade franqueada, conforme projeto arquitetônico disponibilizado pela 
FRANQUEADORA, como também, a descrição dos móveis e equipamentos necessários à 
montagem da Unidade franqueada, ficando obrigado pelo pagamento do projeto. Os 
investimentos estimados para a montagem da loja estão relacionados no Anexo I desta 
Circular de Oferta de Franquia Social. Em havendo, futuramente, alteração no padrão visual, 
interno ou externo na formatação da franquia, as Unidades Franqueadas deverão adequar-se 
no tempo a ser previsto em documento a ser emitido pela FRANQUEADORA. 
 
15. DA EQUIPE E FUNÇÃO DOS COLABORADORES QUE COMPÕEM A UNIDADE 
FRANQUEADA: No ANEXO I consta a relação dos funcionários que deverão ser contratados. 
Estando a equipe bem treinada e tendo concluído o Treinamento Inicial, a FRANQUEADORA 
entende ser a equipe necessária para prestar um atendimento com excelência aos 
associados, mantendo a boa reputação da Marca NMA junto ao Mercado. 
 
15.1. DAS REMUNERAÇÕES: No ANEXO I consta a relação dos investimentos do franqueado, 
por modalidade, para ter e manter em atividade uma Franquia NMA, desde a Taxa de 
Franquia aos “royalties”, onde abaixo já definimos cada termo técnico, relacionado ao 
NEGÓCIO SOCIAL ora franqueado, para a melhor interpretação desta Circular e do Contrato 
de Franquia Social: 
  
TAXA DE FRANQUIA: Taxa paga pelo FRANQUEADO para receber da FRANQUEADORA 
acessão do uso da marca NMA, acesso ao know-how e a orientação necessária possibilitando 
implantar e operacionalizar a franquia, desde a parte administrativo/comercial, ao auxilio na 
escolha do ponto, projeto arquitetônico e campanha de lançamento e manual. 
Para a modalidade EMPREENDEDOR INDIVIDUAL não há ponto comercial e projeto 
arquitetônico. 
TAXA DE TREINAMENTO INICIAL 
TAXA DE TREINAMENTO INICIAL: Taxa paga pelo FRANQUEADO para receber da 
FRANQUEADORA o Treinamento necessário, conforme modalidade, para operar a franquia 
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social, considerando aqui, a implantação e sua gestão comercial/administrativo, para o êxito 
quando de sua inauguração. 
 
1 - TREINAMENTO INICIAL DO FRANQUEADO: 
Este treinamento, que pode ser realizado na sede da FRANQUEADORA ou à distância, terá 
duração estimada de 05 (cinco) dias, consecutivos ou não, conforme necessidades 
identificadas pela FRANQUEADORA, que será comum, independentemente da modalidade 
de franquia e antes de sua inauguração. Nas modalidades ESCRITÓRIO MUNICIPAL e 
ESCRITÓRIO ESTADUAL, juntamente com a abertura da unidade, a FRANQUEADORA 
disponibilizará um funcionário que ficará no ponto de venda pelo prazo de até 05 (cinco) dias. 
Este prazo poderá ser alterado para mais ou para menos, conforme necessidade identificada 
à época. Os custos de translado, hotel e alimentação serão suportados pelo FRANQUEADO. 
Também, na modalidade ESCRITÓRIO MUNICIPAL e ESCRITÓRIO ESTADUAL, há o 
departamento de SUPORTE, onde deverá ser contratado, pelo FRANQUEADO, para exercer 
as funções deste setor, o OPERADOR, que será o responsável em orientar o FRANQUEADO 
nas mais diversas situações do NEGÓCIO SOCIAL. Este treinamento, que é específico, tem 
prazo de duração estimado em 15 (quinze) dias, o qual dependerá da facilidade deste 
funcionário em lidar com o sistema e gostar de trabalhar com o ATENDIMENTO AO 
ASSOCIADO. Nesse sentido, o FRANQUEADO deverá disponibilizar esse colaborador para 
treinamento, que poderá ser on-line com prazo mínimo de até 15 dias antes de inaugurar 
a unidade franqueada. Porém, é importante salientar que todos os funcionários da unidade 
deverão aprender a fazer os cálculos e conhecer todos os termos dos contratos do SCS – 
SISTEMA DE CONQUISTA DE SONHOS e demais contratos da NMA. 
 
1.1 - DOS CUSTOS E DO LOCAL DO TREINAMENTO: 
O TREINAMENTO INICIAL será ministrado na cidade sede da FRANQUEADORA ou em 
outro local a ser informado por esta, ficando o FRANQUEADO responsável pelos custos 
pessoais de transporte, hospedagem e alimentação, ou ainda à distância, conforme acerto e 
entendimento entre FRANQUEADO e FRANQUEADORA. 
 
1.2 - DO CONTEÚDO A SER APLICADO NO TREINAMENTO INICIAL: 
No treinamento inicial será aplicado o conceito do NEGÓCIO SOCIAL FRANQUEADO, para 
que o FRANQUEADO atue com excelência desde a prospecção ao fechamento do contrato 
ou termo de parceria. No treinamento inicial, que tem prazo estimado de 05 (cinco) dias, 
conforme já mencionado, será aplicado o conteúdo constante nos Módulos inseridos no 
Manual do Franqueado, conforme já descrito nesta Circular de Oferta de Franquia Social. 
 
 
2 - RECICLAGEM E TREINAMENTO DA EQUIPE DO FRANQUEADO: 
A FRANQUEADORA preocupada em manter um ótimo resultado na captação de novos 
associados e bom nível dos serviços prestados aos mesmos, oferece, também, treinamento e 
reciclagem para o FRANQUEADO e sua EQUIPE, conforme modalidade de FRANQUIA 
SOCIAL, cujo local poderá ser, ou na sede da FRANQUEADORA ou do FRANQUEADO, 
conforme definição da FRANQUEADORA, ou ainda à distância. Referido treinamento também 
ocorrerá quando ocorrer atualização do Software NMA, cujo nome é EASY MATRIX, desde 
que seja necessário realizar o treinamento para os FRANQUEADOS. 
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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
 

• Quando for solicitado pelo FRANQUEADO uma reciclagem, seja para si ou para a 
Equipe, os custos serão arcados pelo FRANQUEADO; 
 

• Sugere-se que todo novo gerente da franquia ESCRITÓRIO MUNICIPAL ou 
ESCRITÓRIO ESTADUAL seja treinado pela FRANQUEADORA, bem como o 
SUPORTE DE ATENDIMENTO AO ASSOCIADO, em caso de substituição. 
Entretanto, a qualquer tempo, a FRANQUEADORA poderá, caso verifique que os 
procedimentos, rotinas e padrões não estejam sendo cumpridas corretamente, de 
acordo com o previsto nos Manuais e demais orientações da FRANQUEADORA, esta 
poderá exigir a realização de um Treinamento adicional e cobrar do FRANQUEADO 
as despesas. 

 ROYALTIES 
ROYALTIES: Trata-se de uma remuneração mensal paga pelo FRANQUEADO, conforme 
informada no Anexo I, referente ao uso contínuo da marca e aos serviços prestados de 
acompanhamento e supervisão de campo, conforme detalhado linhas à frente. O percentual é 
cobrado sobre a remuneração bruta percebida pela Unidade Franqueada, conforme 
pagamentos efetuados pelos associados e termos de parceria negociados. Os pagamentos 
mensais são efetuados na mesma proporção que os pagamentos efetuados pelos 
associados, conforme adesão efetuada pelo associado da franquia. Os ROYALTIES 
remuneram a FRANQUEADORA pelos serviços e benefícios oferecidos à franquia a partir de 
sua entrada em funcionamento. São eles: 
  

� A licença de uso continuado da Marca NMA durante toda a vigência do contrato de 
franquia; 

� A licença de uso continuado do modelo franqueado “SCS- SISTEMA DE 
CONQUISTA DE SONHOS”, compreendendo as informações privilegiadas, dados 
confidenciais e segredos do negócio, durante toda a vigência do Contrato de Franquia 
Social; 

� A licença de uso continuado do programa de computador “Software NMA” durante 
toda a vigência do contrato de franquia social; 

� O uso continuado dos manuais da franquia social. 
TAXA DE PUBLICIDADE 
TAXA DE PUBLICIDADE: Remuneração mensal paga pelo FRANQUEADO das três 
modalidades, com o intuito de formar o Fundo Nacional de Marketing Cooperado para 
divulgar a Marca NMA tornando-a mais valorizada e conhecida no mercado nacional e 
preferencialmente onde tiver instalada uma unidade franqueada. As divulgações normalmente 
beneficiam toda a rede franqueada, pois tem como princípio promover campanhas de 
divulgação institucional da marca NMA no mercado brasileiro. A administração dos valores do 
Fundo de Propaganda é de responsabilidade da FRANQUEADORA, que também definirá em 
qual mídia será investido, analisando custo-benefício. Enfim, trata-se de uma arrecadação 
cujo investimento é em prol da marca e rede franqueada. A cobrança desta taxa é efetuada 
da mesma forma que os royalties e as condições estão descritas no Anexo I desta COF. O 
FUNDO DE PROPAGANDA custeará as seguintes atividades da rede franqueada: 
  

� Criação, desenvolvimento e produção de campanhas e peças isoladas, institucionais 
ou de promoção de vendas, para o uso nacional da rede de franquias sociais NMA; 

� Pesquisas de Mercado; 
� Assessoria de Imprensa; 
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� Organização de encontros e/ou convenções de Franqueado. 
 

OBSERVAÇÕES: 
  

• As contribuições para o Fundo Nacional de Marketing Cooperado não constituem 
remunerações ou ganhos da FRANQUEADORA, mas sim antecipação ou reembolso 
das despesas definidas anteriormente, sendo o referido fundo apenas confiado à 
FRANQUEADORA e por ela administrado; 

• A FRANQUEADORA terá total liberdade para definir a política, a estratégia e as ações 
de marketing da rede de franquias sociais NMA. 
 

CAMPANHA DE LANÇAMENTO: São as diversas ações de marketing direcionadas pela 
FRANQUEADORA para divulgar a franquia, na área de atuação onde está sendo instalada, 
conforme modalidade de franquia social. 
 
Os valores investidos na CAMPANHA DE LANÇAMENTO/INAUGURAÇÃO ficam a cargo do 
FRANQUEADO, conforme valores estimados no Anexo I deste instrumento, não podendo 
desta forma, requerer a utilização do Fundo de Propaganda arrecadado, que é destinado ao 
nome da FRANQUEADORA, beneficiando toda rede de franqueados NMA. 
 
Com relação às franquias ESCRITÓRIO MUNICIPAL e ESCRITÓRIO ESTADUAL, que exige a 
montagem de uma estrutura física, conforme projeto apresentado pelo arquiteto da 
FRANQUEADORA, após identificação do ponto comercial, é imprescindível a realização dos 
investimentos na Campanha de Lançamento, conforme orientado pela FRANQUEADORA, 
para que se obtenha de forma mais rápida o retorno do investimento e obtenha a 
rentabilidade conforme informada no Anexo I deste documento. 
 
15.2. OUTROS INVESTIMENTOS (EVENTUAIS): 
15.2.1. CONVENÇÕES, SEMINÁRIOS, CURSOS, TREINAMENTOS E CONSULTORIA: 
Todas as despesas com transporte, estadia, alimentação, honorários de consultores, bem 
como a locação do local dos eventos programados pela FRANQUEADORA, serão cobradas 
do FRANQUEADO, através de uma Taxa de Participação pré–estabelecida. 
 
16. DIREITOS E DEVERES DO FRANQUEADO: 
Entre outros direitos e deveres já mencionados neste instrumento, fica estabelecido que: 
 

a) O FRANQUEADO deverá, logo após sua aprovação como franqueado da rede NMA: 
           a.1. efetuar no ato da assinatura do Contrato de Franquia Social, o pagamento da   
                  Taxa de Franquia, conforme condições contratadas; 
           a.2. constituir empresa com personalidade juridicamente de direito privado e   
                  devidamente inscrita nos órgãos públicos; 
          a.3. após constituída a pessoa jurídica, o franqueado deverá assinar o termo   
                de cessão da pessoa física para pessoa jurídica, conforme modelo disponibilizado   
                pela FRANQUEADORA. 
 

b)  Exercer atividade profissional compatível com as condições de FRANQUEADO, de tal 
sorte que não desabone a prestigiosa reputação que detém a marca NMA no 
mercado; 
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c) Manter a identificação visual da Marca NMA nas instalações da Unidade franqueada, 
conforme projeto arquitetônico (modalidades ESCRITÓRIO MUNICIPAL e ESCRITÓRIO 
ESTADUAL), sendo a identificação visual (totem, banner) confeccionado conforme 
layout determinado pela FRANQUEADORA e às expensas do FRANQUEADO; 
 

d) O FRANQUEADO deverá executar, às suas próprias expensas, o plano de marketing 
em seu território de atuação, segundo parâmetros e modelos estabelecidos pela 
FRANQUEADORA, como intuito de conseguir realizar a captação de associados, 
celebração de termos de parceria e divulgar a Marca; 
 

e) O FRANQUEADO deverá ter sempre à disposição todos os materiais de divulgação e 
outros necessários no desempenho de suas atividades de franqueado; 
 

f) O FRANQUEADO deverá oferecer aos associados somente os produtos contidos no 
mix da FRANQUEADORA e utilizar somente o Software desenvolvido exclusivamente 
para a FRANQUEADORA e suas unidades franqueadas; 
 

g) O FRANQUEADO deverá adquirir o Material de Propaganda e Marketing somente da 
NMA ou dos FORNECEDORES HOMOLOGADOS, conforme consta no Anexo, de 
forma a garantir a padronização da apresentação visual e da qualidade dos produtos e 
serviços, bem como possibilitar o controle da rede franqueada; 
 

h) O FRANQUEADO, conforme modalidade de franquia, deverá comparecer 
pessoalmente e completar com sucesso o TREINAMENTO inicial oferecido pela 
FRANQUEADORA, que poderá ou não ser em conjunto com sua equipe de trabalho, 
nas condições estabelecidas em cláusula específica desta “COF” e capacitando-se 
para a operação do NEGÓCIO SOCIAL FRANQUEADO de maneira que satisfaça à 
FRANQUEADORA, arcando com todas as despesas de locomoção, alimentação, 
hospedagens, entre outras realizadas com essas atividades; 
 

i) O FRANQUEADO deverá manter o padrão visual, zelando especialmente pela 
fachada da UNIDADE FRANQUEADA – modalidades ESCRITÓRIO MUNICIPAL e 
ESCRITÓRIO ESTADUAL-, abstendo-se de instalar, alocar, exibir,dispor ou colocar 
qualquer elemento ou objeto estranho ao padrão visual estabelecido pela 
FRANQUEADORA ou que não haja sido autorizado pela mesma;  
 

j) O FRANQUEADO deverá responsabilizar-se pelo sucesso do NEGÓCIO SOCIAL 
e pela correta aplicação, tendo em vista que é empresa independente, gerida de forma 
autônoma, mantendo todas as informações e instruções sobre o NEGÓCIO SOCIAL 
FRANQUEADO na mais estrita confidencialidade, tendo em vista que os segredos de 
negócio são transmitidos desde o recebimento da Circular de Oferta de Franquia 
Social e constam nos MANUAIS e em outros documentos confidenciais; 
 

k) O FRANQUEADO deverá responsabilizar-se pela manutenção do sigilo das 
informações referente ao negócio social franqueado, bem como assume total 
responsabilidade por qualquer forma de divulgação das informações obtidas em 
decorrência deste instrumento, não autorizada previamente e por escrito pela 
FRANQUEADORA; 
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l) O FRAQUEADO deverá encaminhar mensalmente à FRANQUEADORA até o dia 05 
do mês seguinte, a relação de todos os novos associados e novos termos de parceria, 
com o intuito de efetuar corretamente o pagamento da remuneração mensal através 
da ASSOCIAÇÃO COLIGADA e realizar a retenção dos royalties; 
 

m) O FRANQUEADO deverá pagar pontualmente todos os valores devidos à 
FRANQUEADORA ou a outra empresa coligada e ou FORNECEDORES 
HOMOLOGADOS, sob pena, até que seja regularizado o pagamento, de não ter 
acesso às atualizações do Software, suporte técnico e ainda ser suspenso a utilização 
do software (“travamento” do software); 
 

n) O FRANQUEADO deverá, na rescisão ou término do Contrato, retirar imediatamente e 
às suas expensas, todos os elementos distintivos da marca NMA, independentemente 
da modalidade de franquia; 
 

o) O FRANQUEADO não poderá atuar fora de seu território delimitado no Contrato de 
Franquia Social, exceto com autorização expressa da FRANQUEADORA; 
 

p) Não credenciar, não oferecer vantagens e não oferecer produtos da 
FRANQUEADORA, a qualquer tempo, para os associados pertencentes à carteira da 
FRANQUEADORA, ou de qualquer empresa ou associação coligada, ou de outros 
franqueados da rede NMA, independente do Município ou Estado em que a Unidade 
estiver ou do local de domicílio dos clientes, sob pena de imediata rescisão deste 
contrato, sem prejuízo das indenizações previstas neste contrato. 

 
17. DIREITOS E DEVERES GERAIS DA FRANQUEADORA: 
São considerados Direitos e Deveres da FRANQUEADORA, entre outros já estabelecidos: 
 
a) garantir aos seus FRANQUEADOS o direito de utilizarem a Marca NMA; 
 
b) Treinar o FRANQUEADO na operação comercial e administrativa da franquia social, bem 
como ceder, para o FRANQUEADO das modalidades ESCRITÓRIO MUNICIPAL e 
ESCRITÓRIO ESTADUAL, um funcionário para permanecer na franquia nos 05 (cinco) 
primeiros dias de atuação, ficando os custos de translado, alimentação e hospedagem de 
responsabilidade do FRANQUEADO; 
 
c) Orientar o FRANQUEADO na resolução de problemas localizados e específicos do 
NEGÓClO SOCIAL FRANQUEADO, sempre que assim se fizer necessário, através de 
profissionais treinados para supervisionar o desempenho da rede NMA, sem que tal 
caracterize ingerência ou co-gestão na administração da Unidade Franqueada. 
  

18. MATERIAL DE APOIO DA FRANQUIA: 
Todo material de apoio técnico, administrativo, operacional e comercial será disponibilizado 
aos FRANQUEADOS, tanto no Treinamento Inicial realizado pela FRANQUEADORA, como 
no decorrer da parceria, exceto os MANUAIS que, conforme já informado, serão entregues 
somente no Treinamento Inicial. 
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19. DOS DIREITOS AUTORAIS: 
O contrato de FRANQUIA SOCIAL que será firmado oportunamente não implicará na 
transferência dos direitos do autor, entre eles o software, sendo que o conteúdo 
disponibilizado nos MANUAIS é de titularidade e propriedade exclusiva da 
FRANQUEADORA, cabendo, sim, ao FRANQUEADO, explorar os manuais e materiais de 
apoio diversos, nas condições a serem firmadas no contrato e no NEGÓCIO SOCIAL 
FRANQUEADO. 
 
20. DO TERRITÓRIO DE ATUAÇÃO: 
O território de atuação do FRANQUEADO será convencionado entre as partes e estabelecido 
no contrato de franquia social, porém fica desde já convencionado que o FRANQUEADO não 
poderá atuar fora de seu território exceto com autorização expressa da FRANQUEADORA. 
Caso o FRANQUEADO atenda um associado ou parceiro já cadastrado em outra Unidade 
Franqueada, o mesmo não terá remuneração, visto que estará prestando um serviço em 
benefício do associado ou parceiro e da Marca. Todavia, caso seja um desejo do associado 
ou parceiro alterar a sua Unidade de Atendimento, o interessado entrará na base desse novo 
FRANQUEADO, que deverá requerer do associado ou parceiro um documento escrito 
formalizando o pedido de transferência. 
 
20.1. DA EXCLUSIVIDADE DO TERRITÓRIO: 
A FRANQUEADORA concede exclusividade sobre o território definido entre as partes 
contratantes, exceto na modalidade EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, que não há 
exclusividade territorial. Assim, a FRANQUEADORA poderá comercializar ilimitadas 
franquias da Modalidade EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, onde, nesta modalidade, o 
FRANQUEADO não poderá montar ponto comercial para atendimento a associados. Com 
relação às franquias das modalidades ESCRITÓRIO MUNICIPAL e ESCRITÓRIO ESTADUAL, a 
FRANQUEADORA não poderá comercializar novas unidades ESCRITÓRIO MUNICIPAL e 
ESCRITÓRIO ESTADUAL no território de atuação contratado, mas tão somente 
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, desde que o FRANQUEADO não fique inativo por 02 (dois) 
meses consecutivos, ou ainda se a cidade possuir menos que 200.000 (duzentos mil) 
habitantes. Todavia, nas cidades com mais de 200 mil habitantes, antes de comercializar 
outra franquia ESCRITÓRIO MUNICIPAL ou ESCRITÓRIO ESTADUAL, será analisado a 
viabilidade comercial, conforme seu próprio critério e respeitado o direito de preferência, 
conforme abaixo. O FRANQUEADO, modalidade ESCRITÓRIO MUNICIPAL e ESCRITÓRIO 
ESTADUAL, terá direito de preferência na montagem de outra Unidade em relação a terceiros, 
nas mesmas condições e desde que sua UNIDADE FRANQUEADA esteja em dia com suas 
obrigações contratuais. O direito de preferência deverá ser exercido no prazo de 30 (trinta) 
dias da notificação pela FRANQUEADORA, sendo que a ausência de manifestação do 
FRANQUEADO neste sentido, no prazo ora estipulado, será entendida como falta de 
interesse na abertura da nova unidade que, então, poderá ser aberta pela FRANQUEADORA 
diretamente ou através de terceiro interessado. Caso o FRANQUEADO não atenda as 
condições prévias estabelecidas para o exercício do referido direito de preferência, a 
FRANQUEADORA informará ao FRANQUEADO que o mesmo não lhe será oferecido devido 
ao inadimplemento em questão, pelo que ficará automaticamente extinta a preferência do 
FRANQUEADO. 
 
20.2 DO LOCAL PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE FRANQUEADA “ESCRITÓRIO MUNICIPAL e 
ESCRITÓRIO ESTADUAL”: 
A responsabilidade de localização do ponto comercial é exclusiva do FRANQUEADO, 
podendo este ponto ser locado ou de propriedade do FRANQUEADO. Após a identificação do 
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ponto, o FRANQUEADO enviará fotos, para que a FRANQUEADORA avalie e aprove. Após 
aprovado, o arquiteto da FRANQUEADORA montará o projeto arquitetônico, que o 
FRANQUEADO obriga-se a respeitar. 
 
21. DA DISPONIBILIZAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS E PRODUTOS SOCIAIS NMA: 
Ficará a critério exclusivo da FRANQUEADORA, o lançamento de novos serviços e produtos 
aos FRANQUEADOS, não havendo exclusividade ou preferência de qualquer que seja o 
FRANQUEADO. Poderá, também, a FRANQUEADORA, excluir ou incluir novas 
ASSOCIAÇÕES, FORNECEDORES, PARCEIROS ou EMPRESAS. 
 
22. REQUISITOS INDISPENSÁVEIS PARA AQUISIÇÃO DA FRANQUIA: 
 
► Ser pessoa jurídica. Na ocasião de ainda não for, deverá providenciar a constituição de 
empresa; 
 
► Ter tempo suficiente para gerir o negócio, considerando que deverá estar à frente da 
operação da NMA. 
 
23. DOS REQUISITOS QUANTO AO ENVOLVIMENTO DIRETO DO FRANQUEADO NA 
OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO NEGÓCIO SOCIAL: 
É indispensável que, quando houver sócios na franquia, pelo menos um deles exerça direta e 
pessoalmente as seguintes atividades: 
 
► Gestão Administrativa, Financeira e Operacional do SCS – SISTEMA DE CONQUISTA DE 
SONHOS; 
 
► Comunicação e Relacionamento com a FRANQUEADORA; 
 
► Supervisão e Coordenação dos Trabalhos da Equipe de Captação, não apenas referente a 
aplicação das técnicas de apresentação e captação dos produtos e serviços sociais, mas 
também no Atendimento aos associados e parceiros; 
  
► Comunicar a FRANQUEADORA sobre qualquer problema no funcionamento do 
SOFTWARE. O FRANQUEADO deve estar ciente que os requisitos acima poderá limitar no 
exercício de outra atividade paralela. 
 
24. DO PERFIL DESEJADO DO FRANQUEADO: 
 
24.1. Características Gerais: 
 
► Não há necessidade de experiência anterior no negócio desenvolvido pela 
FRANQUEADORA; 
 
► Sugere-se formação contábil ou administrativa; 
 
24.2. Características Específicas e Necessárias para Operar uma Unidade “NMA”: 
  
► Responsabilidade, integridade, ética e transparência; 
 
► Identificação com o Negócio e Declarações da FRANQUEADORA; 
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► Acreditar no negócio NMA SCS – SISTEMA DE CONQUISTA DE SONHOS; 
 
► Organização e auto-disciplina; 
 
► Comprometimento e Disposição no Desempenho das Atividades e Habilidades de 
Negociação e Apresentação das condições técnicas dos planos oferecidos pela 
FRANQUEADORA; 
 
► Possibilidade de dedicar-se integralmente ao NEGÓCIO SOCIAL; 
 
► Disponibilidade para Treinamentos e Viagens fora da Unidade Franqueada; 
 
► Espírito empreendedor. 
 
O FRANQUEADO deverá ser uma pessoa: 
 
→ com iniciativa, criativa na busca de soluções, mas sem desrespeitar os padrões e 
orientações da FRANQUEADORA; 
 
→ Com Liderança e Dinamismo; 
 
→ Persistência na busca dos resultados; 
 
→ Capacidade de seguir fielmente as orientações da FRANQUEADORA. 
 
25. DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA NEGOCIAR NOVOS TERRITÓRIOS COM A 
FRANQUEADORA: 
 
► Estar adimplente com a FRANQUEADORA e PARCEIROS HOMOLOGADOS; 
 
► Ter o capital necessário ou na ocorrência de ter financiado a aquisição da primeira unidade 
franqueada, que esta já esteja quitada; 
 
► Ter um relatório/prontuário positivo, o qual significa cumprimentos das condições e filosofia 
do sistema de franquia social NMA. 
 
26. SITUAÇÃO DO FRANQUEADO APÓS TÉRMINO DO CONTRATO OU RESCISÃO DO 
MESMO: 
Na ocorrência da rescisão do Contrato de Franquia Social, independentemente do motivo, o 
FRANQUEADO: 
  
► Deverá cessar de imediato qualquer uso da marca associada ao contrato, inclusive dos 
parceiros homologados, incluindo a descaracterização do imóvel, devendo ser retirado os 
materiais que identificam a Marca NMA; 
 
► Não mais poderá explorar os serviços oferecidos pela FRANQUEADORA ou usar a 
“marca” e materiais NMA SCS – SISTEMA DE CONQUISTA DE SONHOS; 
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► Deverá devolver todos os documentos que lhe foram entregues no decorrer da parceria, 
inclusive os MANUAIS OPERACIONAIS em comodato; 
 
► Deverá saldar eventuais débitos junto à FRANQUEADORA e Fornecedores Homologados; 
 
► Ficará impossibilitado de exercer, como FRANQUEADO de outra marca ou 
FRANQUEADOR, por 24 (vinte e quatro) meses consecutivos, as atividades relativas à 
OSCIP, bem como outras atividades similares e concorrentes a referido segmento, que é o 
negócio social ora FRANQUEADO, cujo know-how é transferido pela FRANQUEADORA 
desde a entrega da Circular de Oferta de Franquia até o final da vigência do Contrato de 
Franquia Social. 
 
27. RELACIONAMENTO FRANQUEADORA-FRANQUEADOS: 
A FRANQUEADORA oferece diversos serviços de orientação ao FRANQUEADO, senão 
vejamos: 
 
27.1. SERVIÇOS DIVERSOS: 
 
► Uso de canais de comunicação interna na rede, visando à atualização permanente de 
informações e a troca constante de ideias, elogios, críticas e sugestões; 
 
► Orientação à distância ao franqueado, por telefone e via eletrônica, na gestão do negócio 
franqueado; 
  
► Consultoria de Campo, visando à supervisão e o apoio à operação da Unidade 
Franqueada. 
 
27.2. SUPERVISÃO DE REDE: 
A FRANQUEADORA possui equipes de Profissionais qualificados para prestar o 
melhor atendimento para os FRANQUEADOS, seja nos aspectos técnicos e operacionais, 
esclarecendo, ainda, dúvidas a respeito da operação da NMA, proporcionando uma 
atualização das regras que norteiam a parceira, na busca da completa harmonia entre 
FRANQUEADORA e FRANQUEADOS. 
 
Assim, o objetivo da Supervisão de Campo é auxiliar o FRANQUEADO na operação da 
unidade franqueada, garantindo o padrão de qualidade da rede e buscando gerar maior 
eficiência operacional em todas as atividades, tendo como consequência, aumentar o próprio 
faturamento da franquia social com as captações de associados e termos de parcerias. 
 
Desta forma, os CONSULTORES DE CAMPO terão como responsabilidades principais: 
► Verificar o cumprimento dos padrões e das normas traçadas para toda a rede, em 
especial o modelo comercial desenvolvido para o SCS – SISTEMA DE CONQUISTA DE 
SONHOS; 
 
► Verificar o desempenho individual de cada unidade franqueada; 
 
► Estabelecer planos de ação para a correção de quaisquer problemas encontrados na rede; 
 
► Solicitar relatórios aos franqueados que deverão fornecê-los na forma e prazo 
determinados. 
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Estabelece-se que a SUPERVISÃO seguirá conforme abaixo: 
 

I. A cada 06 (seis) meses, mediante necessidade identificada pela 
FRANQUEADORA, em especial para as franquias das modalidades ESCRITÓRIO 
MUNICIPAL e ESCRITÓRIO ESTADUAL, um CONSULTOR da FRANQUEADORA, 
permanecerá por 01 (um) dia na Unidade Fraqueada, onde cumprirá as atividades 
acima citadas; 

II. Os custos de visitas de consultoria de campo correm por conta da 
FRANQUEADORA, a não ser que a visita tenha sido solicitada pelo 
FRANQUEADO em data não colidente com a já programada. 
 

28. DA IDENTIDADE CORPORATIVA E ESTRUTURA FÍSICA: 
A FRANQUEADORA prestará todas as informações necessárias para que o FRANQUEADO 
possa executar as adaptações de padronização do ponto de instalação das franquias 
ESCRITÓRIO MUNICIPAL e ESCRITÓRIO ESTADUAL, através do projeto arquitetônico escrito 
pelo arquiteto da FRANQUEADORA. 
 
29. DA PROTEÇÃO DA UNIDADE FRANQUEADA: 
A FRANQUEADORA sugere ao FRANQUEADO para este contratar, quando montagem da 
franquia, uma PROTEÇÃO PREDIAL, com as seguintes coberturas: contra incêndio, roubo, 
danos elétricos, ou seja, a própria estrutura da Unidade Franqueada, inclusive aluguel. A base 
de cálculo a ser utilizada será o valor da instalação, móveis e equipamentos eletrônicos. A 
referida proteção deverá ser contratada através da ASSOCIAÇÃO COLIGADA, constante 
nesta circular. 
 
29.1. O FRANQUEADO é obrigado a contratar, diretamente com a FRANQUEADORA e/ou 
outra empresa por esta indicada, e antes de iniciar as atividades da franquia social, uma 
Proteção de Responsabilidade Civil Profissional (RC), sob pena de não ser liberada a senha 
de acesso ao software da FRANQUEADORA para o fechamento dos contratos de captação. 
 
30. INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS E SEGREDOS DE COMÉRCIO: 
O FRANQUEADO deverá se comprometer, por si, seus sócios, prepostos e empregados a 
manter sigilo, não transmitindo as informações e instruções que vierem a receber da 
FRANQUEADORA ou de que vierem a tomar conhecimento em decorrência do presente 
Sistema de Franquia Social NMA e contidos nesta “Circular de Oferta de Franquia”, 
obrigando-se a não transcrever ou reproduzir, por qualquer meio ou forma, sob pena de 
incorrer em crime de Concorrência Desleal, conforme disposto na lei 9.279, de 15/05/1995 
(Lei da Propriedade Industrial), sujeitando às penalidades aplicáveis, durante a vigência do 
contrato e mesmo após seu término ou rescisão do mesmo. Na hipótese de ficar constatada 
a violação das obrigações de sigilo, a FRANQUEADORA cobrará as indenizações por perdas 
e danos. 
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ANEXO I 
(Das Remunerações e Investimentos - Por modalidade de Franquia Social) 

 
MODALIDADES ESCRITÓRIO MUNICIPAL e ESCRITÓRIO ESTADUAL 

 
Aspectos Gerais da 
Franquia Social 

VALORES  Condições 
 

 
1. Investimentos 
Taxa de Franquia – Escritório 
Municipal 

R$ 20.000,00  Cidades com até 500 Mil Habitantes. 
Pode ser financiada pelo BC/BR. 

Taxa de Franquia – Escritório 
Municipal 

R$ 30.000,00 Cidades com mais de 500 Mil   Hab. 
Pode ser financiada pelo BC/BR. 

Taxa de Franquia – Escritório 
Estadual 

R$ 30.000,00 Capital de Estado. Pode ser financiada 
pelo BC/BR. 

Taxa de Treinamento ISENTO Franqueado paga as despesas de 
locomoção e hospedagem. 

Royalties 10% Calculado sobre a comissão recebida 
por cada captação ou termo de 
parceria. Ver mínimo mensal. 

Fundo Nacional de Publicidade 
(FNP) 

5% Calculado sobre a comissão de cada 
captação ou termo de parceria. 

Outras Taxas (1) 30% Ganho de 30% sobre a taxa de 
franquia de cada unidade de Escritório 
Municipal ou Escritório Estadual, 
indicada e faturada pela Franqueadora. 

Capital de Giro R$ 2.000,00 Por 3 meses no mínimo 
Taxa Atual de Manutenção 
do Software 

R$ 65,00 Valor por usuário e obrigatória a 
instalação. 

 
2. Projeto Arquitetônico / Estrutura / Marketing 
Projeto Arquitetônico Isento Por conta do franqueado. 
Estrutura/móveis* R$ 2.000,00 Valores a serem negociados 

com fornecedores. 
Taxa de Marketing (Anual) R$ 2.000,00 Antes da Escolha do Ponto. 
 
3. Identidade Visual 
Fachada/layout R$ 1.000,00 Valores a serem negociados 

com fornecedores.  
Área  Acima de 50 m2 Definido a partir da análise do 

ponto. 
 
4. Mobiliário, Equipamentos e Outros 
Computador e Impressora** R$ 2.000,00 Valores a serem negociados 

com fornecedores. 
Uniforme  R$ 200,00 Valores a serem negociados 

com fornecedores. 
Número de funcionários  04 (quatro) 1 Operador de cálculo e 2 

Vendedores e 1atendente (o 
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franqueado pode fazer esse 
trabalho) 

Estimativa de Faturamento 
Bruto  

R$ 20.000,00 Comprometimento. 

Estimada de Lucro Líquido R$ 17.000,00 Após o 6º mês. 
Prazo Inicial do Contrato  60 meses  Possibilidade de Renovação. 
Estimativa Retorno 
Investimento  

8 a 18 meses Franqueado deverá seguir as 
orientações da franqueadora 
e realizar a campanha de 
lançamento e divulgação da 
marca na mídia. 

Campanha de Lançamento  R$ 5.000,00 Valor estimado, conforme 
cidade onde for instalada a 
unidade franqueada. 

    
*Estrutura de Móveis e Utensílios 
 

o 03 Workstation com 02 cadeiras para atendimento cada; 
o 01 sofá para 02 lugares; 
o 01 aparador para café e água; 
o 01 Máquina de Café; 
o 03 Aparelhos de Telefone com Headset; 
o 01 Armário para Arquivo de pastas suspensas; 
o 03 cadeiras estofadas giratórias; 
o 01 bebedouro com água gelada; 
o 01 Ar Condicionado 30.000 BTU; 
o 01 Logomarca para o Interior da loja; 
o 04 Quadros para o Interior da Loja (dos produtos sociais da NMA); 
o 01 vaso para planta. 
 
**Computador e Impressora: 
 

o 04 Desktop com a configuração mínima: Processador 1.8 GHz, memória 1GB e 80 HD,   
    01 porta para conexão de rede, internet Explorer, Mouse, Monitor LCD 15”, teclado; 
o 01 Impressora Laserjet multifuncional (Impressora, Scanner, fax). 
 

MODALIDADE EMPREENDEDOR INDIVIDUAL 
 

Aspectos Gerais da Franquia Social VALORES  Condições 
 
1. Investimentos 
Taxa de Franquia R$ 5.000,00  Pode ser financiada pelo BC/BR 
Taxa de Treinamento ISENTO Franqueado paga as despesas de locomoção e 

hospedagem. 
Royalties 5% Calculado sobre a comissão recebida por cada 

captação e termo de parceria conseguido. Ver 
mínimo mensal. 

Fundo Nacional de Publicidade (FNP)  2% Calculado sobre a comissão de cada captação e 
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termo de parceria conseguido. 
Outras Taxas (1) 20% Ganho 20% sobre a taxa de franquia da cada 

unidade EMPREENDEDOR INDIVIDUAL 
indicada e faturada pela Franqueadora. 

Capital de Giro  R$ 200,00 Por 3 meses no mínimo. 
Taxa de Manutenção do Software  R$ 65,00  Valor por usuário / computador. 
Taxa de Marketing (Anual) R$ 500,00 Valido pelo período do contrato (5 anos). 
  
4. Identidade Visual 
Área  Pode ser ponto residencial 
 
5. Mobiliário, Equipamentos e Outros 
Computador e Impressora R$ 1.000,00 Valores a serem negociados com fornecedores. 
Número de funcionários 01 (um) 01 atendente. Não há necessidade, desde que o 

FRANQUEADO esteja à frente da operação e 
não tenha outra atividade. 

Estimativa de Faturamento Bruto R$ 30.000,00 Comprometimento. 
Estimada de Lucro Líquido R$ 25.000,00 Após o 4º mês. 
Prazo Inicial do Contrato  60 meses  Possibilidade de Renovação 
Estimativa Retorno Investimento 4 a 8 meses Franqueado deverá seguir as orientações da 

franqueadora e realizar a campanha de 
lançamento e divulgação da marca na mídia. 

Investimento em Mídia Primeiro Ano  R$ 5.000,00 Não é obrigatório. 
 
 

ANEXO II 
(Dos Fornecedores Homologados e dos Itens a serem adquiridos diretamente da FRANQUEADORA) 

 
1.DAS SEGURADORAS OU ASSOCIAÇÕES HOMOLOGADAS: 
CONFIANÇA ASSOCIADOS, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº. 10.563.851/0001-04, com sede na Rua Almirante Tamandaré, nº 367, 
Centro, CEP: 45.600-610, na cidade de Itabuna, Estado da Bahia. 

 
2.DOS FORNECEDORES HOMOLOGADOS: 
Entendo ser o Brasil um país de dimensões continentais, resolvemos seguir um padrão dos 
nossos materiais publicitários, porém sendo sua confecção local. Outro fator que nos levou a 
tomar essa decisão é justamente a valorização da mão de obra local. 
Seguindo essa mesma linha de raciocínio, aplicamos para os demais fornecimentos 
necessários à implatação da Franquia Social NMA. 
 
 

ANEXO III 
(Da Relação de Serviços) 

 
1- SCS – SISTEMA DE CONQUISTA DE SONHOS (EXCETO O BANCO 

COMUNITÁRIO DO BRASIL); 
2- TODAS AS 12 FINALIDADES DA FRANQUEADORA. 
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ANEXO IV 
(Da Relação de Franqueados e Ex-Franqueados) 

 
Em Atendimento ao Inciso III do Artigo 3º da Lei de Franquia, anexamos o que abaixo é 
informado: 
 

1. RELAÇÃO ATUAL DE FRANQUEADOS “NMA”, Modalidade EMPREENDEDOR 
INDIVIDUAL: 

           Não há franqueados. 
 

2. RELAÇÃO ATUAL DE FRANQUEADOS “NMA”, Modalidade ESCRITÓRIO 
MUNICIPAL: 
Não há franqueados. 
 

3. RELAÇÃO ATUAL DE FRANQUEADOS “NMA”, Modalidade ESCRITÓRIO 
ESTADUAL: 
Não há franqueados. 
 

4. RELAÇÃO DOS FRANQUEADOS E FRANQUEADORAS QUE SE DESLIGARAM 
NOS ÚLTIMOS 12 MESES: 

           Não há franqueados desligados. 
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DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DA CIRCULAR DE OFERTA DA FRANQUIA SOCIAL 
NMA 
(1ª via) 

Na qualidade de CANDIDATO à aquisição de uma franquia, sirvo-me da presente para 
declarar que recebi, nesta data, em comodato, uma cópia da Circular de Oferta da Franquia 
Social NMA, nos termos da Lei 8.955 de 15.12.94. Comprometo-me a ler e avaliar 
atentamente todas as informações contidas na Circular de Oferta supra mencionada, 
conjuntamente com meus advogados. Se necessário, solicitarei esclarecimentos ou 
informações adicionais a respeito da franquia social, antes de firmar qualquer contrato ou 
ajuste de outro tipo. Comprometo-me, ainda, a manter o mais absoluto sigilo com relação a 
todas as informações contidas nessa Circular de Oferta de Franquia Social, que reconheço 
conter uma série de segredos do negócio da FRANQUEADORA pelo que, não transmitirei as 
informações e os dados contidos na Circular de Oferta de Franquia Social a terceiros, nem os 
transcreverei ou reproduzirei por qualquer meio ou forma, sob pena de incorrer em crime de 
concorrência desleal, conforme disposto na Lei nº 9.279 de 15 de maio de 1996 (Lei da 
Propriedade Industrial) e de me sujeitar às penalidades aplicáveis. Além disso, se dentro de 
10 (dez) dias não concluir a aquisição da franquia social, devolverei à FRANQUEADORA, a 
quem o mesmo pertence e continuará a pertencer, esse exemplar da Circular de Oferta de 
Franquia Social. O presente "Termo de Recebimento" é assinado por mim, CANDIDATO, na 
presença das duas testemunhas, sendo que a 2ª via ficará anexa à presente Circular de 
Oferta de Franquia Social e a 1ª via será entregue à FRANQUEADORA OSCIP NÃO ME 
ABANDONE. CANDIDATO INTERESSADO NO ESTADO DE ______________________, 
CIDADE ________________________.  
 
Itabuna (BA),     de      de 201  .  
 
CANDIDATO(A) acusa recebimento em AR: ________________________________ 
 
______________________________________________  
 
NOME: ___________________________________ R.G: _____________________________  
 
CPF:_______________________________ 
 
TESTEMUNHAS:  
 
_____________________________________   ____________________________________  
 
Nome ________________________________  Nome: _______________________________  
 
CPF __________________________               CPF ____________________________ 
 
RG ___________________________               RG _____________________________ 

 
 
 
 

Envie esta via da declaração devidamente firmada à: OSCIP NÃO ME ABANDONE. A/C Ivan 
Gusmão – Av. João Mangabinha Filho, 236 – Mangabinha – Itabuna (BA) – CEP: 45.600-465 
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DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DA CIRCULAR DE OFERTA DA FRANQUIA SOCIAL 
NMA 
(2ª via) 

Na qualidade de CANDIDATO à aquisição de uma franquia, sirvo-me da presente para 
declarar que recebi, nesta data, em comodato, uma cópia da Circular de Oferta da Franquia 
Social NMA, nos termos da Lei 8.955 de 15.12.94. Comprometo-me a ler e avaliar 
atentamente todas as informações contidas na Circular de Oferta supra mencionada, 
conjuntamente com meus advogados. Se necessário, solicitarei esclarecimentos ou 
informações adicionais a respeito da franquia social, antes de firmar qualquer contrato ou 
ajuste de outro tipo. Comprometo-me, ainda, a manter o mais absoluto sigilo com relação a 
todas as informações contidas nessa Circular de Oferta de Franquia Social, que reconheço 
conter uma série de segredos do negócio da FRANQUEADORA pelo que, não transmitirei as 
informações e os dados contidos na Circular de Oferta de Franquia Social a terceiros, nem os 
transcreverei ou reproduzirei por qualquer meio ou forma, sob pena de incorrer em crime de 
concorrência desleal, conforme disposto na Lei nº 9.279 de 15 de maio de 1996 (Lei da 
Propriedade Industrial) e de me sujeitar às penalidades aplicáveis. Além disso, se dentro de 
10 (dez) dias não concluir a aquisição da franquia social, devolverei à FRANQUEADORA, a 
quem o mesmo pertence e continuará a pertencer, esse exemplar da Circular de Oferta de 
Franquia Social. O presente "Termo de Recebimento" é assinado por mim, CANDIDATO, na 
presença das duas testemunhas, sendo que a 2ª via ficará anexa à presente Circular de 
Oferta de Franquia Social e a 1ª via será entregue à FRANQUEADORA OSCIP NÃO ME 
ABANDONE. CANDIDATO INTERESSADO NO ESTADO DE ______________________, 
CIDADE ________________________.  
 
Itabuna (BA),     de      de 201  .  
 
CANDIDATO(A) acusa recebimento em AR: ________________________________ 
 
______________________________________________  
 
NOME: ___________________________________ R.G: _____________________________  
 
CPF:_______________________________ 
 
TESTEMUNHAS:  
 
_____________________________________   ____________________________________  
 
Nome ________________________________  Nome: _______________________________  
 
CPF __________________________               CPF ____________________________ 
 
RG ___________________________               RG _____________________________ 

 
 
 
 

Envie esta via da declaração devidamente firmada à: OSCIP NÃO ME ABANDONE. A/C Ivan 
Gusmão – Av. João Mangabinha Filho, 236 – Mangabinha – Itabuna (BA) – CEP: 45.600-465 
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ANEXO VII 
(Minuta do Contrato de Franquia Social) 

 
Contrato de Franquia Empresarial - (Minuta) 

Pelo presente instrumento particular, de um lado, na qualidade de FRANQUEADORA: Oscip 
Não Me Abandone com sede na Rua João Mangabinha Filho, 236 – Mangabinha – Itabuna 
(Bahia) – CEP: 45.600-465, inscrita no CNPJ/MF sob n. 10.949.411/0001-81, neste ato 
representada por seu presidente, Ivan Cézar Gusmão de Oliveira, brasileiro, divorciado, 
portador da Cédula de Identidade R.G. n. 2.029.593-68 SSP/BA e de outro lado na qualidade 
de FRANQUEADO (nome), __________ (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador 
da Cédula de Identidade R.G. no ___________ , residente e domiciliado à Rua __________ , 
(bairro), (cidade), (estado), que será automaticamente substituído neste contrato pela firma ou 
empresa que vier a constituir, tem entre si na melhor forma de direito, justo e acertado o 
presente CONTRATO PARTICULAR DE FRANQUIA SOCIAL. 

Considerações preliminares: 

A FRANQUEADORA organizou-se para conceder e explorar a franquia social NMA, com o 
seu conhecimento técnico, sua assistência técnica e exclusiva propriedade; 

A FRANQUEADORA é a única titular e detentora da marca NMA, bem como dos logotipos e 
tudo bem mais imprescindível à operação do produto vinculado a essa marca; 

O direito de propriedade da marca, logotipo e sinais visuais é exclusivo da empresa 
FRANQUEADORA, proibida sua utilização em faturas, notas fiscais e impressos fiscais de 
qualquer natureza; 

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, fazendo que os 
consumidores deixem de reconhecê-la como fonte dos produtos/serviços. 

A FRANQUEADORA manteve diversos entendimentos com o FRANQUEADO dando todas as 
informações sobre a franquia social através da CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA, bem 
como das obrigações, métodos e conhecimentos dos limites da franquia, fornecendo também 
outros manuais, a serem observados pelo FRANQUEADO para que possa desenvolver seu 
objeto satisfatoriamente. 

As leis civil e comercial protegem o presente negócio jurídico e que as partes contratantes 
cumpriram todas as exigências legais e estatutárias necessárias à formalização do contrato, 
inclusive com registros nos órgãos competentes. 

Acordam o presente contrato de franquia social, que se regerá pelas cláusulas e condições 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

Este contrato tem por objeto a exploração, pelo FRANQUEADO, da marca comercial NMA de 
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propriedade da FRANQUEADORA, conforme registro arquivado no I.N.P.I. sob no 
__________ de __________ , além da utilização de todo o sistema operacional e 
administrativo ("know-how") desenvolvido pela FRANQUEADORA e dos seguintes 
produtos/serviços: (nome dos produtos/serviços). 

Parágrafo Único – Outros produtos/serviços que venham a ser fabricados, desenvolvidos, 
criados, comercializados ou licenciados pela FRANQUEADORA, ainda que relacionados aos 
fins previstos neste contrato, não integram a presente franquia, podendo ser licenciados e 
fornecidos ao FRANQUEADO, conforme condições a serem discutidas e que dará origem a 
um termo aditivo ao presente. 

CLÁUSULA SEGUNDA: GARANTIA DO FRANQUEADO 

O FRANQUEADO poderá operar através da marca NMA, no território 
________________________________________ e de __________ , exceto com autorização 
expressa da FRANQUEADORA. 

CLÁUSULA TERCEIRA: PRAZO CONTRATUAL 

Este contrato é pelo prazo de 05 (cinco) anos a contar do dia __________ tendo seu término 
em __________ . 

Em caso de interesse na renovação do presente contrato por novo período de 5 (cinco) anos, 
o FRANQUEADO deverá comunicar sua intenção com 90 (noventa) dias de antecedência ao 
término do prazo contratual. 

CLÁUSULA QUARTA: DOS DIREITOS DA FRANQUEADORA 

Caberá exclusivamente à FRANQUEADORA estipular a tabela de preços a ser praticada pelo 
FRANQUEADO em sua loja, não podendo este conceder descontos, fazer promoções ou 
liquidações sem prévia autorização por escrito da FRANQUEADORA. 

O FRANQUEADO não poderá industrializar produtos com a marca NMA, ainda que idênticos 
aos produzidos pela FRANQUEADORA. 

O FRANQUEADO não poderá nomear representantes de vendas, para vender ou trocar 
mercadorias compradas da FRANQUEADORA, a que título for sem a prévia autorização da 
FRANQUEADORA. 

Este contrato não cria vínculos empregatícios ou societários entre as partes, isentando a 
FRANQUEADORA de toda e qualquer responsabilidade com relação ao pagamento de 
encargos trabalhistas e previdenciários dos empregados do FRANQUEADO. 

A FRANQUEADORA terá pleno e irrestrito direito de fiscalizar o estabelecimento comercial do 
FRANQUEADO, inclusive livros, contabilidade, estoques, empregados, inclusive decoração 
de vitrines, vendedores, limpeza e disposição das mercadorias nas prateleiras, ficando a seu 
critério qualquer modificação que deva ser efetuada pelo FRANQUEADO. 
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CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA FRANQUEADORA 

Em cumprimento dos objetivos do presente contrato, a FRANQUEADORA fica obrigada a 
prestar durante a vigência do presente contrato, plena assessoria ao FRANQUEADO no que 
diz respeito à gestão dos negócios como: controle de estoques, análise de mercado, sistema 
administrativo decorrentes da atuação do FRANQUEADO no comércio objeto deste contrato. 

A FRANQUEADORA compromete-se a fornecer todas as mercadorias existentes em sua 
linha de produtos, em cores e tamanhos disponíveis, maximizando, assim, o ponto de venda e 
condições de comercialização de mercadorias do FRANQUEADO. 

A FRANQUEADORA deverá entregar a mercadoria escolhida e pedida pelo FRANQUEADO 
conforme a seguir: 

1º pedido: fica estabelecido que para o primeiro pedido a mercadoria deverá ser entregue 10 
(dez) dias antes da data marcada para a inauguração sendo paga 30 (trinta) dias da data de 
entrega. 

2º pedido: em diante: fica estabelecido um prazo de até 15 (quinze) dias da data do pedido 
para entrega da mercadoria sendo paga 30 (trinta) dias e 45 (quarenta e cinco) dias da data 
da entrega. 

CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DO FRANQUEADO 

O FRANQUEADO deverá manter sua firma devidamente registrada nos órgãos competentes 
como: Junta Comercial do Estado, Prefeitura Municipal, Secretaria da Fazenda, Ministérios do 
Trabalho e da Previdência Social e demais exigidos em lei, ficando a FRANQUEADORA 
isenta de responsabilidade por infração, a que título for, cometidos pelo FRANQUEADO. 

Os produtos a serem comercializados pelo FRANQUEADO serão aqueles produtos 
produzidos, revendidos ou representados pela FRANQUEADORA. 

O FRANQUEADO não poderá comercializar dentro de seu ponto de venda qualquer 
mercadoria que não tenha sido comprada da FRANQUEADORA. 

O FRANQUEADO somente poderá exercer o comércio de produtos/serviços com a marca 
NMA no varejo e, somente dentro de sua loja localizada à Rua __________ , exceto com 
autorização da FRANQUEADORA. 

O FRANQUEADO deverá fazer o pedido de mercadorias em até, no máximo, 15 (quinze) dias 
a contar da entrega do mostruário pela FRANQUEADORA, que não se responsabilizará pela 
entrega de mercadorias pedidas fora deste prazo. 

O FRANQUEADO fica obrigado a seguir as promoções, liquidações e descontos promovidos 
pela FRANQUEADORA nas épocas determinadas por este, alterando a Tabela de Preços 
para os novos valores. 

Obriga-se o FRANQUEADO a manter sigilo quanto em relação ao conteúdo dos Manuais ou 
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de quaisquer outras informações que vier receber da FRANQUEADORA, ou que tomar 
conhecimento, em virtude da presente contratação, devendo no caso de término ou rescisão 
da mesma, ser efetuada inspeção e inventário sob supervisão da FRANQUEADORA, ficando 
o FRANQUEADO, neste caso, obrigado a devolver imediatamente todo o material recebido. 

O FRANQUEADO deverá comunicar com trinta (30) dias de antecedência a quantidade de 
caixas para pacotes, papel de embrulho, etiquetas, adesivos, sacolas e outros materiais, 
fornecidos exclusivamente pela FRANQUEADORA. 

O FRANQUEADO fica obrigado a contratar seguro contra todos os riscos em relação as 
instalações e as mercadorias. A apólice de seguro deverá suprir desde o início da atividade 
do FRANQUEADO, sendo obrigatória sua renovação anual, tendo a obrigatoriedade de 
aprovação prévia pela FRANQUEADORA. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA PUBLICIDADE 

Toda produção e veiculação de publicidade, promoções e vendas, quando efetuado no 
Território Nacional a FRANQUEADORA deverá arcar com 50% (cinquenta por cento) e o 
restante deverá ser rateado por todas as lojas franqueadas; quando efetuada no Território do 
FRANQUEADO, a FRANQUEADORA não arcará com nenhum valor ou percentual do valor 
da produção e o FRANQUEADO com 100% (cem por cento) do valor. 

CLÁUSULA OITAVA: DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 

Em caso de transferência deste contrato a terceiros por venda do estabelecimento comercial 
do FRANQUEADO, este deverá comunicar à FRANQUEADORA sua intenção de venda com 
antecedência mínima de 90 (noventa) dias ficando, neste período, reservado à 
FRANQUEADORA o direito de preferência na aquisição do estabelecimento em igualdade de 
condições com terceiros. 

A transferência deste contrato a terceiros somente se dará com a devida anuência da 
FRANQUEADORA, que não se obriga a justificar eventual discordância. 

Sendo aprovada a transferência da cláusula anterior o FRANQUEADO fica obrigado a pagar 
à FRANQUEADORA, o equivalente a __________ pagos pelo FRANQUEADO em no 
máximo, 30 (trinta) dias a contar da transferência. 

CLÁUSULA NONA: PREÇO DA FRANQUIA 

Pela Presente franquia, o FRANQUEADO pagará à FRANQUEADORA, a importância 
estipulada no MANUAL DE CARACTERIZAÇÃO DA FRANQUIA SOCIAL sob o título de Taxa 
Inicial até o dia da assinatura do presente contrato. 

O FRANQUEADO obriga-se a pagar à FRANQUEADORA, até o 10º dia útil do mês 
subsequente, a quantia correspondente à porcentagem devida de acordo com sua 
modalidade de franquia, referente ao faturamento bruto mensal anterior, a título de "royalties". 
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CLÁUSULA DÉCIMA: DA RESCISÃO DO CONTRATO 

A FRANQUEADORA poderá promover de pleno direito a rescisão do presente contrato nas 
seguintes hipóteses: 

a. Infração contratual; 
b. Desobediência grave que venha a prejudicar a imagem da franquia e de toda a sua rede; 
c. Dissolução amigável ou judicial ou falência do FRANQUEADO; 
d. No caso de reincidências de violações que possam ser consideradas graves ou que 
venham prejudicar a imagem da franquia, caberá a parte infratora o pagamento de multa 
equivalente a 3 (três) vezes o maior faturamento apurado pelo FRANQUEADO nos últimos 3 
(três) meses anteriores à infração, cabendo à parte inocente, além da multa descrita, compor 
perdas e danos em ação judicial competente. 

No caso de atraso no pagamento das mensalidades que integram o preço da franquia, 
conforme cláusula __________ , será ainda devida uma multa moratória de 10% (dez por 
cento) do valor da obrigação para atrasos de até 10 (dez) dias, além de um acréscimo de 
__________ % (__________) ao dia por atrasos superiores à 10 (dez) dias no pagamento 
destas obrigações. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: DO FORO 

As partes elegem o Foro da Comarca da Capital do Estado de __________ para dirimir 
eventuais dúvidas ou litígios oriundos do presente contrato, renunciando a qualquer outro, 
mais privilegiado que possa ser. 

Local, dia, mês, ano. 

  

____________________ ____________________ 

FRANQUEADORA FRANQUEADO 

    

Testemunhas:   

    

____________________ ____________________ 

 

 


