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CIRCULAR de OFERTA de FRANQUIAS - C.O.F.
LEI N° 8.955 / 94 de 15 de DEZEMBRO de 1994.
ARTIGO 2°: Franquia Empresarial é o sistema pelo qual um FRANQUEADOR cede ao FRANQUEADO o direito de
uso de MARCA ou 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 detidos pelo FRANQUEADOR, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no
entanto, fique caracterizado vínculo empregatício.
ARTIGO 3°: Sempre que o FRANQUEADOR tiver interesse na implantação de sistema de Franquia Empresarial,
deverá fornecer ao interessado em tornar-se FRANQUEADO uma CIRCULAR de OFERTA de FRANQUIA, por escrito em
linguagem clara e acessível, contendo obrigatoriamente as seguintes informações:
I - histórico resumido, forma societária e nome completo ou razão social do FRANQUEADOR e de todas as
empresas a que esteja diretamente ligado, bem como os respectivos nomes fantasias e endereços:
Fundada em 05/06/2009, o sonho de ter O PRÓPRIO NEGÓCIO, custou muito caro, não tivemos um parceiro que
nos orientasse, que nos ajudasse a errar menos, mas continuamos com pensamentos positivos e muito AMOR pelo que
fazemos, sempre tivemos profissionais aptos e sempre investindo acima de tudo em Qualidade nos Produtos e Serviços
Prestados. Hoje com mais de 5 anos de Experiência no segmento somos Referência em Culinária Japonesa e sinônimo
de Qualidade nos Serviços e Atendimento.
MISSÃO: servir produtos de excelente qualidade, que fazem bem para saúde, aliado à um custo justo.
VISÃO: investir sempre no que há de melhor em: Matéria Prima, Capacitação Profissional, Qualificação no Atendimento.
OBJETIVO: Ser referência Nacional no Ramo de Gastronomia.

FRANQUEADORA: Blue Valley Empreendimentos Imobiliários e Franchising Ltda.
Rua Hélio Negrini, 557 / Bairro: Solar do Campo / CEP: 93700-000 / CAMPO BOM / RS
CNPJ: 17.211.752/0001-02 / (51) 3597.7087
Registro de Marca: NIIGATA Sushi Bar: Restaurante
Registro de Marca: NIIG Temakeria & Sushi ( Indústria e Comércio ): Quiosque, Trailer / vendas (Atacado-Varejo)
FRANQUEADA ( operação própria ): Restaurante NICAIS Ltda - ME.
Avenida Theodomiro Porto da Fonseca, 493 / Bairro: Fião / CEP: 93.020-080 / SÃO LEOPOLDO / RS
CNPJ: 17.135.775/0001-77 / (51) 3037-5409
II - balanços e demonstrações financeiras da empresa FRANQUEADORA relativos aos dois últimos exercícios:
Documentos de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 emitidos por, ERMEL ESCRITÓRIO CONTABIL Ltda - CRC/RS
3890, serão entregues pelo FRANQUEADOR em sua sede.

