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DOS ADVOGADOS DO PARANÁ 

CONVÊNIO COM A CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS — OAB/PR 
SUBSEÇÃO DE GUARAPUAVA/PR 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL — SUBSEÇÃO DE GUARAPUAVA/PR, 
inscrita no CNPJ n° 77.538.510/0043-09,neste ato representada pelo seu 
Presidente, MARCOS ANTONIO MAIER CARVALHO inscrito na OAB/PR n° 19.724 
e CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS — OAB/PR — SUBSEÇÃO DE 
GUARAPUAVA/PR, órgão assistencial da Seção do Paraná da Ordem dos 
Advogados do Brasil, nos termos dos arts. 45 e 62 da Lei 8.906/1994,inscrito no 
CNPJ n° 76.688.936/0001-19,com sede neste Município, Rua Coronel Saldanha, n° 
1903, Centro, CEP 85010-130, neste ato representado pelo seu DELEGADO DE 
SUBSEÇÃO, JAIR GAVINO FILHO, inscrito na OAB/PR n° 46.125,nomeado pelo 
Ofício n° 026/14-GP doravante denominada CONVENIADA, e de outro lado, 

MOLETA, PELIZARI E MATULLE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
CNPJ/MF N° 30.411.654/0001-79, estabelecido na Rua Xavier da Silva, n° 922 — 
Sala 1 - Centro - Guarapuava Paraná, sob nome comercial LABORATÓRIO 
ALIANÇA por seu representante Legal PLINIO MATULLE, brasileiro, casado, do 
Comércio, regularmente inscrito no CPF/MF sob o n° 426.890.669-04, documento de 
identificação RG n° 3.202.332-0 do instituto de identificação do Paraná, residente e 
domiciliado nesta cidade, doravante denominados CONVENENTE, conforme mútuo 
interesse, firmam o presente Convênio, de acordo com as seguintes cláusulas e 
condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

O presente Convênio tem por finalidade descontos no importe de 30% para as 
compras realizadas á vista, bem como um desconto nas compras via cartão de 
crédito no importe de 15% (quinze por cento) e parcelamento com este desconto em 
até 05 (cinco) parcelas em todos os procedimento praticados, pela CONVENENTE à 
ADVOGADOS REGULARMENTE INSCRITOS NA OAB/PR e seus dependentes, 
bem como, aos FUNCIONÁRIOS da OAB/PR-Guarapuava e seus dependentes, 
doravante denominados Beneficiários. 

1.2. Não haverá, em nenhuma hipótese, o acúmulo dos descontos previstos neste 
Convênio com qualquer outro desconto oferecido pela CONVENENTE 

Suatapthava/oPok dtga eotonel ealdanha, n° 1903, eentto eje 86010-13 

(fone: (42) 3623-3461 - www.eab1uataptsava.com.6t- wavév.caapc.ots.6t 






	00000001
	00000002
	00000003

