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(PROMITENTE CONTRATADA): ENGENHOCA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, pessoa 
jurídica inscrita no CNPJ sob n° 14.583.342/0001-96, com sede na Rua Raimundo Coelho 200, 
Aquiraz, Ceará, CEP 61.700.000, neste ato representada na forma prevista em seus atos 
constitutivos. 
 

 Considerando que PROMITENTE CONTRATADA tem como uma de suas finalidades sociais 
a realização de atividades de lazer e recreação no empreendimento denominado 
ENGENHOCA PARQUE situado na cidade de Aquiraz-CE; 

 Considerando que atualmente o ENGENHOCA PARQUE está com o seu acesso ao público 
em geral suspenso, em decorrência das medidas governamentais de combate ao COVID-
19; 

 Considerando que por intermédio deste Termo de Condições Gerais de uso e serviços do 
Passaporte Sou Mais Engenhoca, a ENGENHOCA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA 
apresenta aos Promitentes Contratantes as condições essenciais para sua utilização após 
a efetiva contratação dos serviços e reabertura do parque pós paralisação temporária; 

 Considerando que ao adquirir o Passaporte Sou Mais Engenhoca e/ou utilizar os serviços 
ofertados pela ENGENHOCA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, os Promitentes 
Contratantes aceitam, se submetem e são responsáveis pelo cumprimento total de todas 
as determinações contidas neste termo e na Política de Privacidade, o qual se regerá 
pelas condições a seguir e, nos casos omissos, pelo Código Civil de 2002 e a legislação 
correlata.   

 Considerando que INGRESSO CONHECER garante a entrada e acesso às áreas livres do 
parque: Playground infantil (Escorregador, Gangorra, Balanços, Mini Tirolesa Infantil), 
Dama Gigante, Espiribol, Slackline, Viveiro de Pássaros, Chuveirão, Horta, Fazendinha, 
Redário, Trilha Ecológica, Circuito Aventura, Museu Do Engenho Colonial e às Ruínas 
Jesuíticas. 

 Considerando que INGRESSO CONHECER + PULSEIRA AVENTURA garante acesso 
ilimitado ao Arvorismo, Tirolesa Russa, Tirolesa Voadora, Tirolesa 280m, Tirolesa com 
Skate, Tirolesa de 60m, Totó Humano, Bola D’água, Bumper Boat, Caiaque, Pedalinho, 
Pesca Esportiva, Arco e Flecha, Slackline, Aero Jump, Trilha de Bicicleta, Circuito de 
Bicicleta, Trilha Ecológica, Kartciclo, Minigolfe, Espiribol, Espaço Infantil, Playground 
Infantil (Escorregador, Gangorra, Balanços, Mini tirolesa Infantil), Dama Gigante, Viveiro 
de Pássaros, Chuveirão, Horta, Fazendinha, Redário, Circuito Aventura, Museu do 
Engenho Colonial e às Ruínas Jesuíticas. 

 Considerando que as ATRAÇÕES AVULSAS são as seguintes: Tiro ao Alvo, Passeio a cavalo 
e Passeio de carroça. 
 

 

1. DOS OBJETOS E CONDIÇÕES 

1.1. Constituem como objetos do Passaporte Sou Mais Engenhoca, após a aquisição pelo 
Promitente Contratante, os seguintes benefícios: 
 

a) Acesso ao Engenhoca Parque pelo período de 12 meses, a contar da 
reabertura do parque ao público em geral pós paralisação temporária 
para o combate ao COVID 19, e após a referida aquisição do passaporte, 
que será realizada através de um cartão individual e intransferível a ser 
fornecido pela Promitente Contratada; 
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b) Desconto de 10% nos alimentos e bebidas comercializadas pelo 
Engenhoca Parque durante a vigência do passaporte adquirido; 

c) Desconto de 10% nos souvenires comercializados pelo Engenhoca 
Parque durante a vigência do passaporte adquirido; 

d) Desconto de 10% na locação dos armários comercializados pelo 
Engenhoca Parque durante a vigência do passaporte adquirido; 

e) Desconto de 10% na aquisição da utilização de atrações avulsas 
disponibilizadas pelo Engenhoca Parque durante a vigência do 
passaporte adquirido; 

f) Desconto de 50% na aquisição, em bilheteria, de ingresso inteira ao 
Engenhoca Parque para terceiros, durante a vigência do passaporte, este 
limitado a 02 (dois) ingressos para uso no mesmo dia. 

g) Desconto de 50% na aquisição do combo aventura (Ingresso conhecer + 
Pulseira Aventura) do Engenhoca Parque para terceiros, durante a 
vigência do passaporte, este limitado a 2 (duas) unidades para uso no 
mesmo dia. 

h) Desconto de 20% na taxa cobrada pelo Engenhoca Parque para ensaios 
fotográficos durante a vigência do passaporte adquirido; 

i) Desconto de 10% nos pacotes de eventos de aniversário, casamento, 
confraternização e treinamentos de empresas ao ar livre, os quais 
comercializados pelo Engenhoca Parque durante a vigência do 
passaporte adquirido. 

 
1.1.1. Os benefícios acima descritos serão usufruídos pelo Promitente Contratante de 

posse do cartão do Passaporte, que deverá ser retirado pelo Promitente 
Contratante na bilheteria do Engenhoca Parque, mediante a apresentação de 
documento oficial com foto, e após a reabertura oficial do parque pós paralisação 
temporária para o combate ao COVID-19. Caso já tenha recebido o seu passaporte e 
ocorra o extravio, o Promitente Contratante deverá solicitar à Promitente 
Contratada a confecção de um novo cartão, arcando com o custo de R$10,00 (Dez 
Reais) por unidade em cada solicitação. 

1.1.2. Com exceção dos funcionários de empresas atualmente conveniadas com a 
PROMITENTE CONTRATADA, que comprovarem no ato da aquisição do Passaporte 
essa vinculação, aos quais será concedido um desconto de 10% (dez por cento) sobre 
o valor comercializado do Passaporte, e salvo outra disposição expressa em sentido 
contrário por parte da PROMITENTE CONTRATADA, fixada de acordo com suas 
próprias políticas e práticas comerciais, os descontos financeiros objetos do 
Passaporte Sou Mais Engenhoca não serão cumulativos com outras promoções e/ou 
convênios praticados pela PROMITENTE CONTRATADA ou ainda com qualquer outro 
benefício, mesmo que determinado por lei, especialmente a meia-entrada.  

1.1.3. Além dos descontos financeiros previstos no item 1.1 do presente termo, os 
Promitentes Contratantes declaram estarem cientes de que o Passaporte Sou Mais 
Engenhoca se assemelha a aquisição, pelo período de 12 meses, do COMBO 
AVENTURA (INGRESSO CONHECER + PULSEIRA AVENTURA), como sendo aquele que 
permite tão somente a entrada às dependências do Engenhoca Parque que sejam de 
acesso permitido aos clientes em geral, não estando incluso alimentos, bebidas, 
atividades de recreação ou qualquer outra que não esteja expressamente prevista 
neste termo. 
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1.1.4. O acesso ao parque se limita aos dias e horários previamente informados no 
calendário do parque disponível no site www.parqueengenhoca.com.br, não 
cabendo aos promitentes Contratantes qualquer direito de indenização em 
decorrência de: 

a) Dias em que o PROMITENTE CONTRATADA estiver fechado para 
manutenção de equipamentos; 

b) Atrações estiverem fechadas por motivo de manutenção no dia da visita 
ao parque. 

c) Dias de folga semanal ou férias coletivas dos funcionários da 
PROMITENTE CONTRATADA; 

d) Lotação esgotada; 
e) Locação do espaço da PROMITENTE CONTRATADA a terceiros para a 

realização de eventos exclusivos, shows artísticos, eventos desportivos 
ou quaisquer outros eventos onde seja necessária a aquisição de 
ingresso especial; 

f) Realização de eventos especiais pela PROMITENTE CONTRATADA, tais 
como, mas não restrito a: shows artísticos, eventos desportivos ou 
quaisquer outros eventos onde seja necessária a aquisição de ingresso 
especial; 

g) Condições climáticas; 
h) Por motivo de caso fortuito ou impedimento de força maior assim 

considerados a critério exclusivo da PROMITENTE CONTRATADA.  
 

1.1.5. O uso dos serviços e benefícios oferecidos pelo Passaporte Sou Mais Engenhoca 
somente estarão liberados após a confirmação do pagamento  do valor integral ou 
do valor da primeira parcela, conforme parcelamento escolhido, e da reabertura do 
Engenhoca Parque ao público em geral, em decorrência da paralisação temporária 
para o combate ao COVID 19, e poderá ser suspenso ou cancelado a qualquer 
momento, sem necessidade de comunicação prévia, caso algum pagamento não 
ocorra ou esteja em atraso igual ou superior a 07 dias.  
 

2. ACEITAÇÃO DOS TERMOS 

2.1.  Para utilizar os serviços oferecidos pelo PASSAPORTE SOU MAIS ENGENHOCA, 
o Promitente Contratante deve aceitar e concordar com os termos aqui expostos. 

2.2.  O Promitente Contratante pode aceitar os termos: 
a) Clicando para aceitar ou concordar com os termos, no caso desta opção 

ser disponibilizada pela Promitente Contratada em seu website, ou; 
b) Usando os serviços oferecidos, a contar do primeiro ingresso ao 

Engenhoca Parque, e neste caso o uso destes serviços pelo Promitente 
Contratante configurará a aceitação tácita dos termos a partir desse 
momento. 
 

2.3. O Promitente Contratante declara que possui idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos, 
ou, se menor de 18 (dezoito) anos, está adquirindo o presente passaporte acompanhado 
do responsável legal, que assinará juntamente com o menor o termo de entrega do 
cartão de acesso do Passaporte Sou Mais Engenhoca e se responsabilizará por todo e 
qualquer ato deste em decorrência da aquisição e utilização do Passaporte, ou é 

http://www.parqueengenhoca.com.br/
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formalmente emancipado, sendo certo que, em todo caso, declara o Promitente 
Contratante  que possui plenos poderes e capacidade jurídica para celebração de  
 
 
contratos, não tendo sofrido qualquer espécie de restrição ou diminuição na sua 
capacidade legal que afete a assinatura de contratos. 

2.4. O Promitente Contratante declara que cumprirá com todas as políticas internas impostas 
pelo Engenhoca Parque, estando ciente que não poderá adentrar ao parque com 
alimentos e bebidas adquiridas e/ou trazidas de fora, por ser uma medida de segurança 
alimentar e proteção ao meio ambiente, tendo em vista que o Engenhoca Parque está 
localizado em área de natureza; que não poderá adentrar ao parque com aparelhos de 
som, exceto celulares e fones de ouvido; bem como respeitará todas as restrições de 
idade, peso e altura para utilização das atrações, sendo certo que qualquer 
descumprimento poderá ocasionar na sua exclusão do acesso aos serviços ofertados 
neste termo pela Promitente Contratada.    

2.5. A Promitente Contratada envidará os melhores esforços para assegurar que os pedidos 
que envolvam o pagamento de cartão de crédito e a própria navegação pelo Promitente 
Contratante na página eletrônica da comercialização do passaporte, sejam processados 
da melhor forma possível. Todavia, vale ressaltar que a Promitente Contratada não se 
responsabiliza ou responde por qualquer representação temporal e de processamento 
das referidas operações, tendo em vista que os referidos serviços dependem de fatores 
fora do controle dos serviços ora comercializados e, inclusive, sobre a ocorrência de casos 
fortuitos e de força maior. 
 

3. RESPONSABILIDADES DO PROMITENTE CONTRATANTE  

3.1. O Promitente Contratante é o responsável exclusivo pelo conteúdo das transmissões 
feitas por si em razão da aquisição do Passaporte Sou Mais Engenhoca. Deve também, 
estar ciente de que a aquisição do Passaporte Sou Mais Engenhoca estará sempre 
condicionada ao compromisso de atuar em conformidade com as regras aqui estipuladas 
e a legislação vigente. Havendo qualquer descumprimento a estas regras, a Promitente 
Contratada terá autonomia para excluir o acesso aos serviços do Promitente 
Contratante. 

3.2.  Além disso, todas as informações fornecidas pelo Promitente Contratante junto 
ao Passaporte Sou Mais Engenhoca, seja a título de cadastramento ou para qualquer 
outro propósito, deverão ser verdadeiras. Caso o fornecimento de qualquer informação 
não verdadeira pelo Promitente Contratante cause qualquer prejuízo a terceiro ou ainda 
à credibilidade da Promitente Contratada, o Promitente Contratante que tenha assim 
agido deverá arcar integralmente com eventuais danos e respectivas indenizações. 
O Promitente Contratante tem ciência de que a Promitente Contratada realizará todas as 
comunicações relacionadas ao Passaporte Sou Mais Engenhoca através do e-mail e 
telefone validamente cadastrados por ele, responsabilizando-se por manter atualizados 
o seu endereço de e-mail e telefone. 

3.3.  O Promitente Contratante que adquirir o Passaporte Sou Mais Engenhoca entende que 
essa aquisição não efetua qualquer presunção de existência de vínculo formal ou 
sociedade de qualquer tipo entre este Promitente Contratante e a Promitente 
Contratada, permanecendo cada qual inteira e exclusivamente responsável por suas 
respectivas atividades.  
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4. DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO   

4.1. O Promitente Contratante terá a opção de desistir da aquisição do Passaporte Sou Mais 
Engenhoca em até 7 (sete) dias após a data da compra realizada por meio eletrônico / 
não presencial, hipótese em que receberá a devolução dos valores eventualmente já 
pagos para aquisição dos serviços.  

4.2. Caso o Promitente Contratante já tenha se utilizado de descontos, utilizado para ingresso 
ao Engenhoca Parque ou de qualquer outro benefício concedido junto ao Engenhoca 
Parque, o valor do benefício/desconto obtido será automaticamente descontado da 
devolução do valor do passaporte a ser devolvido, a critério exclusivo da Promitente 
Contratada, sendo certo que, caso o valor do benefício gozado ultrapasse ao do 
passaporte, o Promitente Contratante deverá proceder à devolução do valor que 
extrapole, também a exclusivo critério da Promitente Contratada. O cancelamento dos 
serviços, benefícios e ingresso ao Engenhoca Parque será realizado de forma automática 
caso o Promitente Contratante esteja inadimplente com a Promitente Contratada por 
período superior a 07 (sete) dias, caso tenha escolhido a modalidade de pagamento 
parcelado. 
 

5. CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 

5.1. A contratação do Passaporte Sou Mais Engenhoca vigerá pelo prazo determinado de 12 
(doze) meses contados da DATA OFICIAL DE REABERTURA DO ENGENHOCA PARQUE ao 
público em geral.  

5.1.1. Rescindido o Passaporte por ato ou omissão do Promitente Contratante, pelos 
motivos previstos neste termo, o Promitente Contratante perderá imediatamente o 
direito aos descontos financeiros de que trata a cláusula primeira.  

 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1. Este termo vinculará as partes e seus respectivos sucessores ou cessionários; porém o 
Promitente Contratante NÃO poderá transferir nem ceder seus direitos e/ou obrigações 
nos termos deste Instrumento, no todo ou em parte, a título oneroso ou gratuito, sem o 
prévio consentimento por escrito da Promitente Contratada, sendo o passaporte 
adquirido intransferível a qualquer terceiro e, portanto, de uso personalíssimo do 
mesmo, assim como as promoções e ingresso ao Engenhoca Parque. Qualquer 
transferência realizada sem tal consentimento será considerada nula. 

6.2. Qualquer disposição contida neste termo considerada inexequível ou inválida por 
qualquer tribunal competente, não afetará a validade ou exequibilidade de qualquer 
outra disposição, exceto se essa disposição inválida um direito substancial a qualquer das 
partes, caso em que essa parte terá direito a rescindir este termo sem que seja 
responsabilizada perante as outras podendo, inclusive, cancelar o Passaporte adquirido 
pelo Promitente Contratante. 

6.3. A tolerância ao descumprimento pelo Promitente Contratante de quaisquer deveres 
previstos neste Termo de Uso ou na legislação aplicável não implica em renúncia da 
Promitente Contratada ao exercício dos direitos respectivos. Em caso de violação aos 
deveres referidos neste item, a Promitente Contratada poderá advertir ou cancelar, sem 
direito a ressarcimento, o passaporte adquirido pelo Promitente Contratante, a qualquer 
tempo e sem necessidade de aviso prévio. 
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6.4. As partes elegem o foro da comarca de Aquiraz, Estado do Ceará, como o competente 

para resolver quaisquer questões litigiosas decorrentes deste instrumento, com expressa 
renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
 

 
Aquiraz, Ceará, ______/________/_______. 

 
 

_____________________________________ 
ENGENHOCA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA 

PROMITENTE CONTRATADA 
                                               

 
____________________________________ 

PROMITENTE CONTRATANTE 
Nome Completo:________________________________ 
CPF:__________________________________________ 
RG:___________________________________________               

 
 

____________________________________ 
RESPONSÁVEL LEGAL DO PROMITENTE CONTRATANTE, 

caso necessário 
Nome Completo:________________________________ 
CPF:__________________________________________ 
RG:___________________________________________               

 
 


