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CHAMAMENTO 
PÚBLICO 

Nº 001/2020 
CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAL(IS) E 
PRESTADORES/PESSOA(S) JURÍDICA(S) PARA 
CONVÊNIO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS E/OU 

VENDA DE PRODUTOS EM CONDIÇÕES 
DIFERENCIADAS AOS INSCRITOS NA OAB 

SUBSEÇÃO DE CATALÃO E FAMILIARES, COM 
CONTRA PRESTAÇÃO PECULIAR PARA 

MANUTENÇÃO DO CLUBE DE VANTAGENS DA 
OAB CATALÃO. 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2020 
CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA 

OAB SUBSEÇÃO DE CATALÃO – GOIÁS 
 

A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SUBSEÇÃO DE CATALÃO - GOIÁS, com sede administrativa 
descrita no rodapé, para fins de viabilizar a instituição do Clube de Vantagens da OAB Catalão, âmbito 
da Subseção, TORNA PÚBLICO aos profissionais, prestadores e estabelecimentos interessados, que a 
partir do dia 10 de março de 2.020 encontrará aberto na Sede da OAB Catalão, sito a Av. Farid Miguel 
Safatle, n° 460, Centro, Catalão/GO - CEP: 75701-040, em horário de expediente, compreendido entre 
às 08 às 18 horas o processo de CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO de prestadores e 
estabelecimentos de bens e serviços nas mais diversas áreas para atender em condições diferenciadas 
exclusivamente ao advogado e a advogada inscritos na OAB Subseção de Catalão e seus familiares, nos 
termos constantes no presente Edital. 
1 – DAS INFORMAÇÕES PRELIMINARES: 

1.1 – Considerar-se-á conveniado o estabelecimento/profissional devidamente credenciado por este 

Edital de Chamamento Público aberto a TODOS os interessados que atendam e concordem com às 

condições estabelecidas no presente Edital, tendo dele cumprido o envio da documentação 

constante, cumprindo as exigências descritas, declarando as ciência de todos os termos constantes, 

bem como se comprometendo com todos os termos avençados passando a integrar o time de 

parceiros do Clube de Vantagens da OAB Catalão com atuação não-exclusiva e sem competição, tendo 

em contrapartida taxa de contribuição mensal para manutenção do programa. 

1.2 – Por não haver caráter competitivo, não haverá exclusão de profissionais ou entidades nas 

contratações decorrentes deste instrumento, sendo a escolha do profissional/prestador do serviço 

feita diretamente pelo(a) advogado(a), dentre a lista de credenciados/conveniado. Na mesma linha, 

não tem o programa nenhuma intenção de privilegiar ou desprivilegiar nenhum estabelecimento 

comercial ou prestador de serviços de Catalão ou região, buscando tão somente melhores condições 

de compras aos advogados e advogadas inscritos na Subseção de Catalão, que será cada qual 

responsável pela livre escolha nos estabelecimentos e prestadores credenciados/conveniados nos 

mais diversos produtos e serviços que possam oferecer a classe, sendo da inteira responsabilidade 

do estabelecimento comercial/prestador a garantia da qualidade e demais obrigações de consumo. 

1.3 – O presente Edital terá validade a partir de sua publicação na imprensa oficial, podendo haver 

novos credenciados/conveniados a qualquer tempo, obedecidas as exigências estabelecidas neste 

instrumento, com término de convênio vinculado ao encerramento da atual Gestão Administrativa 

da OAB Subseção de Catalão previsto para 31/12/2.021. 

1.4 - Quaisquer dúvidas sobre os termos constantes deste Edital poderão ser esclarecidas, também, 

junto à Secretaria da OAB Subseção de Catalão via telefone (64) 3441-3829. 
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2 - DO OBJETO: 

2.1 - Constitui objeto do presente edital de chamamento público o credenciamento de 

estabelecimentos e profissionais interessados em integrar o Clube de Vantagens da Ordem dos 

Advogados do Brasil da Subseção de Catalão: 

2.1.1 - Do programa - O Clube de Vantagens OAB Catalão é um clube gratuito de descontos e 

benefícios criado exclusivamente para o advogado e advogada inscritos na OAB Subseção de Catalão 

e seus familiares. 

2.1.2 - Do objetivo - O objetivo da Gestão Administrativa 2019/2021 da OAB Catalão é otimizar bens 

e serviços em melhores condições a classe de advogados e advogadas, bem como a seus familiares, 

estimulando o consumo nos estabelecimentos e prestadores conveniados localizados na 

circunscrição da Subseção da OAB Catalão. Assim os inscritos na OAB Catalão poderão aproveitar 

descontos que vão desde lojas do comércio em geral, restaurantes, salões de beleza, academias, 

oficinas mecânicas, até ingressos para eventos e cinema, nos mais diversos setores, incluindo 

prestadores das áreas médica, odontológica, estética, etc, estimulando o comércio dentro do leque 

de parceiros credenciados em convênio com a OAB Catalão, dando ao advogado e a advogada da 

Subseção Catalão uma amplitude de opções de compras de produtos e serviços, fazendo valer seu 

investimento da anuidade da inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil Seção Goiás revertida em 

benefícios disponíveis em Catalão e região, somado ao leque já oferecidos pela CASAG do Conselho 

EStadual, não só no âmbito da Subseção, com em todo Estado de Goiás, e pelo CONCAD do Consleho 

Federal em todo território nacional. 

2.1.3 - Do funcionamento - No âmbito da Subseção de Catalão que compreende Três Ranchos, 

Ouvidor, Catalão, Santo Antônio do Rio Verde, Pires Belo, Davinópolis, Goiandira, Nova Aurora, Cumari 

e Anhanguera, a Gestão Administrativa 2019/2021 da OAB buscará por meio de seu sítio eletrônico 

expansivo aos smartphones oferecer uma página com layout funcional contendo todos os 

estabelecimentos e prestadores credenciados/conveniados que compõe nosso Clube de Vantagens 

da OAB Catalão. Os advogados, advogadas e familiares, uma vez cadastrados, serão frequentemente 

contactados por canais de comunicação da OAB Catalão das promoções e descontos oferecidos pelos 

parceiros do Clube de Vantagens da OAB Catalão, acessarão o portal localizando os benefícios, filtrado 

por categorias de produtos e serviços. O valor do desconto a ser concedido estará destacado no ato 

da escolha do fornecedor/prestador, gerando descontos para mediante apresentação no 

estabelecimento/profissional credenciado/conveniado da carteira da OAB juntamente com um 

documento pessoal com foto podendo aproveitar os descontos nos parceiros do Clube de Vantagens 

da OAB Catalão. Todos os estabelecimentos e profissionais parceiros estarão destacados em suas 

vitrines ou fachadas com adesivos ou banners contendo a logomarca oficial do Clube de Vantagens 

da OAB Catalão. 
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3 – DO CREDENCIAMENTO: 

3.1 - Para habilitar ao credenciamento, o estabelecimento/profissional interessado (pessoa física ou 

jurídica), deverá apresentar junto a OAB todos os documentos necessários mencionados neste edital, 

para oportunamente formalizando a contratação de acordo com as especialidades/atividades 

oferecidas em possibilidade de descontos a classe. 

3.2 - A inscrição no processo de credenciamento implica na manifestação do 

estabelecimento/profissional interessado em integrar o Clube de Vantagens da OAB Subseção de 

Catalão, e ainda aceitação e submissão, independente de declaração expressa, a todas as normas e 

condições estabelecidas no presente edital. 

3.3 – O credenciamento será permanente durante o período de vigência do presente edital, devendo 
a Comissão OAB Clube de Vantagens divulgar até o último dia de cada mês a inclusão de novos 
estabelecimentos/profissionais credenciados e/ou novos produtos/serviços/descontos. 
4 – DO DESCREDENCIAMENTO: 
4.1 – A OAB Subseção de Catalão poderá a qualquer tempo realizar o descredenciamento, caso seja 
constatada qualquer irregularidade na observância e descumprimento das normas fixadas neste 
edital e na legislação pertinente, sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa; 
4.2 – O estabelecimento/profissional credenciado/conveniado que eventualmente desejar solicitar o 
descredenciamento deverá fazê-lo mediante aviso por escrito, com antecedência mínima de 
30(trinta) dias, garantindo em qualquer hipótese os atendimentos/procedimentos/entregas de 
produtos agendados para fins de não causar prejuízo aos advogados e advogadas; 
4.3 – A recusa injustificada do credenciado/conveniado em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido, implica em seu imediato descredenciamento; 
4.4 – Será desconsiderado o documento que contrarie os requisitos expressos neste edital, em seus 
anexos ou em desacordo com as formalidades prescritas. 
5 – DOCUMENTOS PARA CADASTRO: 
Para  cadastro ao Clube de Vantagens da OAB Catalão, TODO(S) o(s) 
estabelecimento(s)/profissional(is) interessado(s) deverá(ão) apresentar os seguintes documentos 
para cadastramento: 
5.1 – PROFISSIONAL/PRESTADOR DE SERVIÇOS: PESSOA FÍSICA 

a) CPF – Cadastro de Pessoas Físicas no Ministério da Fazenda; 
b) CI – Carteira de Identidade/Registro Geral junto a órgão oficial de identificação; 
c) Documento de Identidade Profissional (conselho); 
d) Curriculum Vitae, constando endereços e telefones atuais, inclusive dos antigos contratantes; 
e) Certificado de conclusão de curso: Diploma – devidamente registrado por entidade 
competente; 
f) Para profissionais médicos especialista: 

I. Certificado de residência médica na especialidade emitida por serviço credenciado junto ao 
MEC; ou 
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II. Título de especialista emitido pelo Conselho Federal de Medicina; ou 
III. Título de especialista emitido pela Sociedade competente. 

g) Para os demais profissionais especialistas cópia do título de especialista emitido pela Sociedade 
competente. 
h) Comprovante de endereço atualizado, com telefone fixo, whatsapp e e-mail; 
i) Foto em alta definição depositada em pen-drive avulso. 
*O pen-drive ficará em posse da OAB Catalão até liberação no site, podendo ser retirado 
posteriormente.    

5.2 – ESTABELECIMENTO: PESSOA JURÍDICA 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 
b) Ato constitutivo da instituição proponente e última alteração contratual; 
c) Carteira de Identidade, CPF e diploma legal de graduação do responsável técnico; 
d) Documentos pessoais dos Representantes da Empresa; 
e) Registro no respectivo conselho de classe da entidade profissional a que esteja vinculado e do 
responsável técnico pela prestação pretendida, com prova da especialidade nos casos em que 
couber, mediante; 

I. Certificado de residência médica na especialidade emitida por serviço credenciado junto ao 
MEC; ou 

II. Título de especialista emitido pelo Conselho Federal de Medicina; ou 
III. Título de especialista emitido pela Sociedade competente. 

f) Alvará de funcionamento em plena validade; 
g) Alvará expedido pela Vigilância Sanitária em plena validade; 
h) Comprovante de endereço atualizado, com telefone fixo, whatsapp e e-mail; 
i) Logomarca, Foto do estabelecimento e/ou Produtos, em alta definição, depositada em pen-drive 
avulso.  
*O pen-drive ficará em posse da OAB Catalão até liberação no site, podendo ser retirado 
posteriormente.   

5.3 – Os documentos para credenciamento poderão ser apresentados por cópias simples, 
autenticadas pela secretaria da OAB Catalão ou pela Comissão do Clube de Vantagens mediante a 
apresentação do original, quando necessário, ficando os documentos arquivados junto ao processo. 
5.4 – O credenciamento será permanente sendo admitido a admissão de novos interessados a 
qualquer tempo durante a vigência do presente Edital. 
6 – DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO: 
6.1 - A entrega da documentação será precedida do preenchimento do formulário constante no 
ANEXO I ou II, para análise e processo de credenciamento/convênio que implicará na declaração 
expressa de concordância com todas as normas estabelecidas no presente edital e atos normativos 
expedidos pela Diretoria da Subseção da OAB Catalão. 
6.2 - Os documentos constantes serão apresentados diretamente a Secretaria da OAB Catalão ou a 
Comissão do Clube de Vantagens da OAB Catalão, nos termos exigidos neste edital, na íntegra, dando 
origem a processos individuais que serão acondicionados na sede em perfeitas condições. 
6.3 - A Comissão do Clube de Vantagens da OAB Catalão será responsável por analisar 
documentação especificada, formalizar os convênios, bem como divulgar periodicamente a relação 
de conveniados e novos conveniados, bem como dos produtos/serviços disponíveis a classe e seus 
respectivos descontos. 
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6.4 - Não serão conveniados os profissionais/estabelecimentos que apresentarem as 
documentações incompletas, ou mesmo em desatendimento ao exigido por este Edital e seus 
anexos, conforme acima explicitado. 
6.5 - A comissão constituída verificará o atendimento das normas exigidas neste Edital, 
considerando a necessidade do Clube de Vantagens da OAB Catalão constituir uma rede de produtos 
e serviços com descontos e/ou melhores condições a classe advocatícia em toda a extensão territorial 
dos municípios que compõe a Subseção de Catalão. 

7 - DISPOSIÇÕES FINAIS: 
7.1 - A aceitação das condições constantes deste Edital será formalizada com a assinatura do 
respectivo contrato/credenciamento prevendo para manutenção das ações de divulgação e marketing do 
Clube de Vantagens da OAB Subseção Catalão o compromisso do(a) CREDENCIADO(A) a contribuir 

mensalmente com a taxa de R$ 50,00(cinquenta reais) a ser paga em favor da OAB Catalão. 
7.2 - Os casos omissos serão resolvidos por deliberação da Diretoria da OAB Catalão. 
7.3 - A minuta do convênio constantes deste edital será ajustada às peculiaridades de cada 
CREDENCIADO(A) e mediante necessidades da OAB Catalão, de forma a evidenciar o tipo de 
cobertura dos produtos/serviços, procedimentos e orientações técnicas, dentre outros aspectos. 
7.4 - Em casos de dúvidas o profissional deverá sempre recorrer a Comissão do Clube de Vantagens 
da OAB Catalão a fim de conseguir instruções de como proceder. 
7.5 - É vedado ao CREDENCIADO(A) cobrar dos(as) advogados/advogadas qualquer importância 
agregada desconhecida e não anunciada para concessão do desconto concedido, de modo que o 
percentual anunciado obrigatoriamente deve ser o concedido no balcão, sob as penas das leis de 
consumo. 
7.6 - Poderá a OAB Catalão revogar o Edital de Chamamento Público, no todo ou em parte, por 
conveniência administrativa e interesse, ou por fato superveniente, devidamente justificado, ou 
anulá-lo, em caso de ilegalidade, sem QUALQUER direito à indenização. 
7.7 - A OAB Subseção de Catalão permanecerá à disposição dos interessados para esclarecer 
quaisquer dúvidas e prestar informações referentes ao presente Edital, através dos telefones: (64) 
3441-3829 ou 99676-3629, no horário das 08 às 18 horas. 
7.8 - Fica eleito o foro da Comarca de Catalão, Estado de Goiás, para dirimir quaisquer questões 
referentes a este Edital. 

CATALÃO/GO, 02 DE MARÇO DE 2.020.  
  

 

THADEU BOTÊGA AGUIAR 
PRESIDENTE DA OAB CATALÃO 

 

 
ALINNE FERNANDES RAMOS DA SILVA 

PRESIDENTE DA COMISSÃO OAB CLUBE DE VANTAGENS 
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ANEXO I 
INSCRIÇÃO ESTABELECIMENTO - PESSOA JURÍDICA 

 

 

UNIDADE: 
 
RAZÃO SOCIAL: 
 
CNES: 

 

MUNICÍPIO: 
 

ENDEREÇO: 
 

TELEFONE: 
 

EMAIL: 
 

RESPONSÁVEL: 
 

CI: CPF: 
 

ENDEREÇO: 
 

TELEFONE: ( ) 
EMAIL: 
PROFISSÃO: CONSELHO-GO: 

 
RAMO DE ATIVIDADE: 
 
DESCONTOS/VANTAGENS:  
 

 
CNPJ: 

 

Catalão,  de  _ 20  .  
 
 

 
PROPRIETÁRIO (A) 

Nome de fantasia 
 

Catalão – Goiás 
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ANEXO II 
INSCRIÇÃO PROFISSIONAL - PESSOA FÍSICA 

 

NOME: 
 

CI: CPF: 
 

ENDEREÇO: 
 

EMAIL: 
 

TELEFONE: 
 

PROFISSÃO: CONSELHO-GO: 
 

RAMO DE ATIVIDADE: 
 

DESCONTOS/VANTAGENS:  
 

Catalão,  de  de 20  .  
 
 
 
 
 
 

Assinatura 
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ANEXO III  

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONVÊNIO 
Pelo presente instrumento de Contrato de Convênio, de um lado, ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – 
SEÇÃO GOIÁS – SUBSEÇÃO DE  CATALÃO, associação privada, sem  fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF n° 
XX.XXX.XXX/XXXX-XX, Inscrição Estadual Isento, situada na Av. Farid Miguel Safatle,  n° 460, Setor Central, CEP: 
75.701-040, Catalão, Goiás, neste ato representada pela COMISSÃO ESPECIAL CLUBE DE VANTAGENS por sua 
presidente a senhorita Alinne Fernandes Ramos da Silva, brasileira, casada, advogada, portadora do CPF/MF n° 
XXX.XXX.XXX-XX, inscrita na OAB-GO n° 21.345, doravante denominado(a) CONVENIENTE e, de outro lado 
XXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n° XX.XXX.XXX/XXXX-XX, situada na XXXXXX, 
n° XXX, Setor XXXX, CEP: XX.XXX-XXX, Catalão/GO, telefone (XX)XXXX-XXXX, neste ato representado(a) por 
XXXXXXXXXXXX, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador(a) do CPF/MF n° XXX.XXX.XXX- XX, 
doravante denominado(a) CONVENIADA, tem entre si ajustado o presente convênio, mediante as cláusulas e 
condições seguintes: 
CLÁUSULA I – DO OBJETO: Por este instrumento contratual as partes convencionam que a CONVENIADA estará 
disponível a CONVENIENTE e seus inscritos na venda de produtos e serviços de XXXXXXX. 
CLÁUSULA II – DO ATENDIMENTO AO ASSOCIADO/DEOENDENTE: Os serviços previstos neste Contrato de 
Convênio serão efetuados no endereço da CONVENIADA mediante apresentação da documentação de 
identificação que comprove a condição de inscrito a OAB Catalão e/ou Dependente ao Advogado(a) inscrito, 
na seguinte forma: 

I – Associados titulares advogado(a) e estagiário(a), mediante a apresentação da carteira expedida pela Ordem 
dos Advogados do Brasil, Seccional de Goiás. 

II – Dependente(s) mediante a apresentação da Carteira de Identidade, outro documento com foto, ou a 
Carteira de Dependente do Clube de Vantagens da OAB Catalão Assistencial e/ou Autorização provisória 
expedida pela CONVENENTE, caso a carteira esteja em andamento. 

III – Colaboradores(as) das Subseção da OAB Catalão, mediante a apresentação do Crachá de identificação 
Funcional e/ou Carteira de Identidade, bem como seus respectivos dependentes. 
CLÁUSULA III – DAS VANTAGENS: Através do presente convênio, os(as) inscritos(as), associados(as), 
dependentes e colaboradores gozarão das seguintes vantagens para com a CONVENIADA: 
I - Desconto de xx%(xxxxx por cento) para compras de XXXX, acessórios e serviços com pagamento à vista em 
dinheiro ou cartão de débito; 
II - Desconto de xx%(xxx por cento) para compras de XXXX, acessórios e serviços com pagamento parcelado 
cartão de crédito em até 03(três) vezes ou Credipar; 
III - Desconto de xx%(xxx por cento) para compras de XXXX, acessórios e serviços com pagamento parcelado 
cartão de crédito em até 03(três) vezes ou Credipar; 
IV - Os descontos não são cumulativos com outras promoções. 
V - A OAB Subseção Catalão – Comissão Especial Clube de Vantagens irá disponibilizar espaços físicos e/ou 
virtuais para divulgação do presente CONVÊNIO, devendo a CONVENIADA 
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obrigatoriamente reservar espaço visível em seu estabelecimento para estampar a marca do Clube 
de Vantagens da OAB Subseção Catalão em adesivo ou banner a fim de que esteja claro que o local oferece 
descontos diferenciados ao(a) inscrito(a), dependente(s) e colaborador(es). 
VI - A OAB Subseção Catalão – Comissão Especial Clube de Vantagens fica exonerada de qualquer 
responsabilidade contratual e/ou extracontratual referente ao serviço a ser prestado e/ou ao contrato a ser 
firmado por seus inscritos, dependentes e colaboradores. 
CLÁUSULA IV – DO PAGAMENTO: o pagamento dos serviços objeto desta avença serão efetuados diretamente 
no estabelecimento da CONVENIADA, pelo inscritos a OAB Subseção Catalão e /ou seu dependente, sem 
nenhuma responsabilidade da CONVENENTE pelo pagamento do produtos/serviço adquirido ou qualquer 
outra que seja. 
CLÁUSULA V – DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO: Para manutenção das ações de divulgação e 
marketing do Clube de Vantagens da OAB Subseção Catalão a CONVENIADA se compromete por este contribuir 
mensalmente com a taxa de R$ 50,00(cinquenta reais) a ser paga em favor da CONVENENTE. 
CLÁUSULA VI – DA VIGÊNCIA E RESCISÃO: Este contrato tem vigência por prazo de 12(doze) meses, a partir de 
sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, mediante a celebração de termo aditivo, podendo 
ainda, ser rescindido por qualquer das partes, sem nenhuma indenização, desde que a parte interessada 
notifique a outra, por escrito, com antecedência mínima de 30(trinta) dias. 
Parágrafo Único – A CONVENENTE poderá promover a rescisão de imediato quando houver reclamação por 
parte dos beneficiários acerca do atendimento, descumprimento de disposições de cláusula contratual. 
CLÁUSULA VII – DO CONTROLE DE QUALIDADE: A CONVENIADA se compromete a receber a(o) representante 
nomeado pela CONVENENTE sempre que esse comparecer na sua sede, com o compromisso de lhe prestar as 
informações solicitadas e facultar-lhe visitar os ambientes onde ocorrem os atendimentos dos beneficiários 
deste convênio. 
CLÁUSULA VIII – DA RESPONSABILIDADE DA CONVENIADA: A CONVENIADA se obriga a prestar os 
serviços com qualidade, diligência e respeito, pelos quais assume a responsabilidade civil, que mesmo após a 
rescisão deste continuará existindo com relação aos procedimentos ou atendimentos realizados. 

I – Na hipótese da CONVENENTE vir a ser responsabilizada solidária ou subsidiariamente por qualquer 
indenização, relacionada ao caput desta, fica assegurado o direito de ação de regresso. 

II – A CONVENIADA declara expressamente ter conhecimento do Código de Ética Profissional. 

CLÁUSULA VIII – DA CONFIDENCIALIDADE 

II – A CONVENIADA assume o compromisso de manter confidencialidade e sigilo sobre todas as informações 
dos inscritos, dependentes e colaboradores do Clube de Vantagens da OAB Subseção Catalão, como por 
exemplo, dados cadastrais, mercadorias adquiridas, formas de pagamentos, dentre outras informações que 
por ventura tenha conhecimento. 

III – Em decorrência da confidencialidade a CONVENIADA se compromete: 

a) – a não utilizar as informações confidenciais a que tiver acesso, para gerar benefício próprio exclusivo e/ou 
unilateral, presente ou futuro, ou para o uso de terceiros;  
b) – a não efetuar nenhuma gravação ou cópia da documentação confidencial a que tiver acesso; 
c) – a não repassar o conhecimento das informações confidenciais, responsabilizando-se por todas as pessoas 
que vierem a ter acesso às informações, por seu intermédio, e obrigando-se, assim, a ressarcir a ocorrência de 
qualquer dano e/ou prejuízo oriundo de uma eventual quebra de sigilo das informações fornecidas. 

III – a expressão Informação Confidencial significará toda informação revelada através de apresentação e 

acesso ao banco de dados da Ordem dos Advogados do Brasil Subseção de Catalão. Parágrafo Único – 

Informação Confidencial inclui, mas não se limita à informação relativa aos dados pessoais, profissionais, 

comerciais, mercadoria, forma de pagamento e restrições de crédito. 
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IV – A confidencialidade não implica no sigilo de informações que: 

a) – tenham sido publicadas antes da assinatura do convênio; 

b) – sejam de domínio público; 

c) – tenham sido publicados após a assinatura do presente termo, sem a responsabilidade ou participação da 
parte que recebeu as informações confidenciais; 

d) – venham a se tornar de domínio público de formas outras que não em decorrência da atuação da parte 
receptora das informações confidenciais; 

e) – já sejam de conhecimento da parte receptora das informações confidenciais, desde que isso possa ser 
demonstrado por registros escritos; 

f) – já sejam de conhecimento da parte receptora das informações confidenciais, recebidas de boa- fé de uma 
terceira parte, independentemente da origem destas; 

g) – sejam consideradas judicialmente como não confidenciais. 
Parágrafo Único – Qualquer das partes poderá proceder ao fornecimento das informações confidenciais de 
que trata o presente quando exigidas por autoridade competente, mediante ordem judicial ou administrativa, 
obrigando-se, todavia, a comunicar tal fato ás demais partes, previamente e por escrito, observando que as 
mesmas poderão ser liberadas consoantes os termos da ordem judicial ou administrativa. 
CLÁUSULA IX – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

I – o presente convênio não estabelece nenhum tipo de exclusividade, estando as PARTES autorizadas a 
estabelecer convênios com quaisquer outras empresas. 

II – este convênio não implica qualquer tipo de associação ou sociedade entre as PARTES, nem em vínculo 
empregatício entre sócios, empregados e prepostos de uma PARTE para com a outra. 

III – nenhuma das PARTES concede à outra o direito de usar as suas marcas comerciais, nomes comerciais, 
logotipos ou outras designações da outra PARTE em qualquer promoção ou publicação que não sejam as 
descritas neste convênio, bem como sem o consentimento prévio e por escrito da outra PARTE. 

IV – este convênio consiste no único vigente entre as PARTES sobre o objeto aqui discriminado, revogando 
quaisquer acordos anteriores. 

V – as PARTES declaram que seus representantes possuem plenos poderes legis e societários para firmar o 
presente convênio e para assumir as obrigações aqui estabelecidas. 

VI – este instrumento obriga as PARTES e seus sucessores, incluindo seus prepostos e contratados. 
VII – o não exercício, por qualquer das PARTES, de qualquer direito em relação à outra, será 
considerado como mera tolerância, não constituindo novação ou renúncia ao exercício desse direito, que 
poderá ser exigido a qualquer tempo, não podendo ser invocado em futuros inadimplementos. 

VIII – na eventualidade de decretação de nulidade de qualquer uma das disposições do presente convênio, 
tal nulidade não acarretará na invalidade da integralidade deste instrumento, permanecendo em pleno vigor 
as demais disposições contratuais. 

IX – quaisquer avisos ou comunicações entre as PARTES deverão ser endereçadas às respectivas PARTES, nos 
endereços indicados no preâmbulo do presente convênio, ou ainda através do e-mail das partes, sendo 
condição necessária à efetiva leitura da mensagem pela empresa, com respectivo envio de confirmação de 
recebimento/leitura; quando por escrito e entregue, seja em mãos ou por serviço de entregas rápidas; na data 
de envio por fax ou outro meio eletrônico, quando confirmada a transmissão, ou no quinto dia após o envio 
pelo correio. 

X – o presente convênio somente poderá ser alterado, validamente, através de formalização de aditivo, que 
deverá ser datado e assinado pelos representantes legais das PARTES contratantes. 

XI – todos e quaisquer tributos devidos em decorrência da presente parceria serão de responsabilidade da 
PARTE definida como contribuinte nos termos da lei. 
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XII – as PARTES comprometem-se a observar fielmente os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em 
todas as atividades comerciais e de marketing decorrentes deste convênio, especialmente a não promover 
propaganda ou publicidade enganosa. 

XIII – na hipótese de qualquer uma das PARTES sejam acionadas, judicial ou extrajudicialmente, para responder 
por quaisquer obrigações que, por meio do presente convênio ou por força de lei, sejam de responsabilidade 
da outra PARTE, a PARTE demandada deverá requerer a denunciação à lide da PARTE responsável. 

XIV – caso a inclusão no polo passivo não seja admitida, a PARTE demandada deverá informar o recebimento 
do processo, solicitar as informações pertinentes à PARTE responsável e enviar relatório mensal sobre o 
andamento processual. 

XV – cumpridas todas essas condições precedentes, a PARTE responsável deverá ressarcir a outra PARTE de 
todos os custos despendidos na ação, seja através de acordo, seja adimplindo o que for determinado em 
sentença, incluindo as custas processuais e honorários advocatícios. 
CLÁUSULA X – FORO DE COMPETÊNCIA – Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Goiás 
(Goiânia) para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato de convênio. 
E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente instrumento de convênio em 2 (duas) vias de igual teor 
e forma, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos. 

CATALÃO/GO,       DE  DE 2.020.  

 

 

  
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SUBSEÇÃO DE CATALÃO/GO 

CONVENIENTE 
  
 
 

XXXXXXXXXXXXXXX 
CNPJ/MF n° XX.XXXX.XXX/XXXX-XX 

CONVENIADA 

TESTEMUNHAS: 
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