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CONTRATO DE CONVÊNIO  
 

I - DAS PARTES 
 

Pelo presente instrumento particular, ABIME – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS 
INDÚSTRIAS DE MÓVEIS ESCOLARES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob nº 02.320.366/0001-73 com sede na Avenida República Argentina nº 665 - sala 107 
-  Bairro: Água Verde Curitiba – PR, CEP: 80240-210, neste ato representada por seu 
Presidente ao final assinado e, do outro lado, ITC – INSPEÇÃO, TREINAMENTO E 
CONSULTORIA LTDA. , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 
42.333.623/0001-26, com sede na rua Domingos Potrich, nº 486, Bento Gonçalves/RS, 
neste ato representada por seu sócio administrador ao final assinada, têm entre si como 
justo e contrato o que segue:  
 
 

II - DO OBJETO 
 

Cláusula 1ª. Tem o presente a finalidade de formalizar o convênio entre a Associação e 
a ITC, proporcionando serviços de inspeções, conforme procedimento operacional (ITC-
001) acordado com a ABIME, para as empresas Associadas à ABIME. 
Cláusula 2ª. Entende-se como convênio, para fins deste contrato, descontos concedidos 
pela ITC, conforme descrito na cláusula terceira desse instrumento.  
 
 

III – DOS PREÇOS  
 

Cláusula 3ª. A ITC aplicará uma tabela de preços especiais às Associadas da ABIME, 
exclusivamente para o seguimento de móveis escolares, conforme discriminado abaixo:  

Serviço Valor 

Inspeção de lote de mobiliário escolar  
Tamanho do Lote Tamanho da 

Amostra 

1 a 35.000 3 

Acima de 35.000 13 
 

Lotes até 35.000 
 R$ 3.520,00 

Lotes acima de 35.000 
R$ 4.400,00 

Notas:  
1) Quando necessárias atividades extraordinárias para mesma atividade, mesmo pregão ou por 

solicitação do cliente, o valor cobrado será no mínimo de R$720,00. Caso a atividade exceda 
meio dia, as demais horas adicionais serão à taxa de R$ 180,00. 
 

2)  Todas as passagens aéreas, traslados, estacionamentos, pedágios, transporte local e 
hospedagem, caso sejam necessários, deverão ser pagos pela empresa contratante. Quando 
da utilização de veículo próprio do ITC será cobrado o valor de R$ 2,15 pelo km rodado 

 
Cláusula 4ª. A ABIME fica isenta em caso de eventual inadimplemento das empresas 
beneficiarias deste convênio, sendo que eventuais cobranças, judiciais ou extrajudiciais, 
serão efetuadas, única e exclusivamente, em face das Associadas que contratarem os 
serviços, não recaindo sobre a ABIME qualquer responsabilidade, direta ou indireta, 
subsidiária ou solidária. 
 
 



Página 2 de 3 

 
 

IV – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 

São obrigações da Conveniada: 
a) comunicar internamente os preços do convênio, dando ciência aos funcionários dos 
setores competentes.  
b) conceder os benefícios do convênio mediante apresentação do documento de 
comprovação da condição de Associada Adimplente da ABIME.  
c) proporcionar as facilidades necessárias à boa execução dos serviços. 
São obrigações da ABIME:  
a) divulgar para as Associadas, através dos seus meios de divulgação, informações 
acerca do presente convênio.  
b) manter a conveniada atualizada sobre o quadro das empresas associadas e 
adimplentes. 
 
 

V - DA CONFIDENCIALIDADE 
 

Cláusula 5ª. As partes se obrigam a guardar segredo sobre as informações confidenciais 
adquiridas por força deste contrato, durante e após seu período de vigência. 
Parágrafo primeiro: São consideradas informações confidenciais todos os documentos 
e informações privativas relativas às atividades das partes, tais como, lista de 
empregados ou associadas, dados cadastrais, custos, produtos, serviços, preços, know-
how, técnicas de produção e estratégias de atuação. Os relatórios de inspeção serão 
emitidos em nome da ABIME, preservando a identidade da empresa associada 
solicitante da inpeção. 
 
 

VI - DO CÓDIGO DE CONDUTA 
 

Cláusula 6ª. As partes deverão respeitar o código de conduta nos moldes: 
a) respeitar a dignidade pessoal, de privacidade e de direitos de cada indivíduo, não 
fazer alguém trabalhar contra a sua vontade;  
b) abster-se de discriminação no emprego com base no sexo, cor, etnia, religião, 
deficiência, filiação sindical, filiação política ou orientação sexual e, além disso, cumprir 
todas as leis sobre a discriminação no emprego;  
c) não tolerar o uso de trabalho infantil em qualquer fase da sua atividade geral, exceto 
em conformidade com todas as regulamentações aplicáveis.  
d) não tolerar qualquer forma de corrupção ou suborno de qualquer espécie. 
 
 

VII - DA VIGÊNCIA 
 

Cláusula 7ª. O presente convênio terá prazo indeterminado, podendo ser rescindido por 
solicitação formal de qualquer das partes, mediante prévio aviso de 30 (trinta) dias. 
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VIII – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Cláusula 8ª. Todo e qualquer assunto relativo aos serviços prestados pela conveniada às 
associadas, deverão ser tratados diretamente entre as mesmas, não havendo qualquer 
interferência ou responsabilidade da ABIME, que não responderá por qualquer que seja 
o conflito. 
Cláusula 9ª. Os casos não previstos nesse contrato serão resolvidos conjuntamente 
pelas partes convenientes.  
Cláusula 10ª. Incumbe as partes, isoladamente o recolhimento dos impostos, taxas e 
demais encargos decorrentes das operações oriundas desse instrumento. 
Cláusula 11ª. O presente contrato vigorará a partir da assinatura do presente termo 
pelas partes. 
 

VIII – DO FORO 
 

Cláusula 12ª. Fica eleito o foro da comarca de Bento Gonçalves/RS, como o competente 
para conhecer e dirimir eventuais controvérsias oriundas deste contrato. 
E assim, estando justas e contratadas, as partes firmam o presente em duas vias, de igual 
teor e forma, para um só fim de direito na presença de 02 (duas) testemunhas. 
 

Bento Gonçalves, RS, 01 de julho de 2021. 
 
 
 
 
 
 

Eduardo Meneguello 
Presidente ABIME  
  RG: 27.319.984-5                                                           

 Elton Luis Martins de Barros 
Sócio Administrador 

RG: 07.942.266-3 
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