
I CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MODAUDADE CONV~NIO

De um lado SITRAEMG - Sindicato dos Trabalhadores do
Poder Judiciário Federal no Estado de Minas Gerais, inscrito no CGG/MF sob o
número 25.573.338/0001-63, localizado à Rua Euclides da Cunha, 14, Bairro
Prado, nesta capital, doravante denominado simplesmente CONVENIADO, de outro
lado R&B SERVICOS ESTETICOS DE VEICULOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME,
nome fantasia BIOCAR ESTÉTICA AUTOMOTIVA inscrito(a) no CNPJ sob o número
27.094.064/0001-55 , endereço Rua Paulista 1110 - apto 202, bairro Femão dias, CEP
31.910-532, telefone (31) 9 7587-8075, cidade de Belo Horizonte, estado de Minas
Gerais, email: Biocarbh@gmail.com. simplesmente CONVENENTE, resolvem celebrar
o presente CONV~NIO mediante as seguintes cláusulas e condições:

DO OBJETO:

Oferta de serviços de limpeza biológica e estética automotiva , conforme
descrição:

Ser.iço de er1IiIda da BioCa-, a bíroagem CCIlSisIena impeza da Icàia. caixas de roda, pneus (irázlnIo can pIérixl~ nutambém a limpeza
~VAGEM BÁSICA dos carpetes, ~ dos bancos e impeza básica do painel.

rata-se da Biáa\agem Básica acrescida da higierizaçao iltema do \eÍ;oo. Neste ser.iço, a limpeza irtema cate. a lüNigem de teto, estofcKlo,

ItGlENZACÃO alMPLETA
b10 de pOOas, chiIo e carpetes. O painel também é canPetamerte higierizado, cltta"Xlo téIT1bémcan a reo.itaizaçao das píIIes pasticas irtemas
do \eÍ;oo.
Os mos do aa.canóoEI sao tijerilados e posteriormerte é éII*ado o lidrmne em toda a extensIkl dos mesmos, lJlI! ~ a JJe\EIlir trincas 00

~ORAT~ DE BANCO DE cotRO CWO, além de ~ odor Clfacterfstico do cwo.

••. DE BANCOS DE lEIDO
Afi1s a ~ higierizaçlkl do est(jado, tlzemos a aplicação do impenneali"izne pa toda a extensão do est(jado, JI'OIDCiminIo assim a

M oioteclkl e maior tiJ'aIiicBIe aos mesmos, MlIldo a penetÍaçlkl de Iuídos.
i!!dl e<rIlecimento da deicadeza dos ~es dos mores ~, a BioCa- cim:e a lüMgem de Mda. lJsaldo.se do mesmo
JXincipo da limpeza da Icàia. execwmos a impeza do rntta lhés da ~ dos p!lXUos de 0daIegern, de bma a reIilr as sqidales das
píIIes perti1ertes, nao aIeIinil peças ~, ren eletrh:as. O seniço é fnaizã can o Crislaizm de Mda, ~ pn!SEN1 a impeza,

LAVAGEMDE MOTOR hüalapílles ~ e lirirU a aderên:ia das 'IÍstí:Uas de ~ do rntta.

IIlROREPELENTE I CRlSTAUZAÇAo DE VlDII>S
Com o liIi'o Iinpl, apica-se pa toda a ~ ectema a bnUa de hiâ••e,,:.'!ência, tcmnlo o liIi'o licit*íQco, áI:iClrldo o escmineIto das
gro;lJas de água, éIIJTII!ItLnIoassim a 1is0lidille dos passageiros e mc:mistas dos \eÍC00s

ItGlBlZACÃO DEVIDROS
VISa a remoçao as lIIiIta5 caJSêKIas pela clua aciIa, st.;dades élCl.l'fUadas e aIIpnas lTIéIlCIas existeres nos Iidns. O seNço é áetuado de
bma a toma os 'ticios do >ektJos os mas cristaioos DOSSM!is.
AIraIés da apicaçlkl de lITIcomposto cmcerrnm de Cera de CémüJa, o enceramento ~ a lllilUerryão da impeza da Iétaria do \eÍCoo, além do

ENCERAMENTO embeIezélTlEfto do aa.canóoEI, reaça,do as cores do mesmo.
Feito éIIIa\és da apicaçlkl de 00 JI1Xbo resllta1te da cOOlbinaçlkl de pós aIrasiIos, irúcados pn a remo;ão de riscos e rn<rilas causalos pelo

POUMEHTO Ixamento ou impedeiç(Jes em JÍItII1lS em gerá, ~ ato Irlho além da õnirliçlkl de lOo!1amas .

OJa.SANllZACÃO
1Tráa-Se da reti!ada de odor 00 ilteri<J do êUOmÓII!Ilhés do uso de Ozôrio. Todo o 81 do nem 00 \eÍCÚOé SIiJstitutlo pelo 0', que eIita tllTlbém,""-""3.. de tJvJs.
f'1raIés do uso do nelúzm, o sistema de \8tiaçikl do cano é li!jelizalo, ll!fllCM!IldopartDJas de pó actI1Uada na llbÊÇãO de 81. Afi1s a
~a Ii~zação. ei!IuiInos a remoção desta s~ can nossa toalha de rricroibra e a iII*ar;ão de essê!1cia de Iooga!lraçlkl, além da troca

O + TROCA DE RLTRO do iI!ro de 81 do \eÍCÚD.
~ a uanóleis ~ apresertem !licttiade de retigeraçlkl do \ei:W. Feito na mais ~ segtrcIIÇêI e lJI!Cislkl a recaga dele ser ilita

RB:ARGA DE FllÍDO R9fIIGBWfTE (AR) após a iIlâise de lITIespeciaista em Iirtemagem ~ ~ ~ o sistema nao apeserta wamento.

DOS DESCONTOS/BENEFlcIOS:

O CONVENENTE oferecerá 20% de desconto sobre os serviço ofertados, conforme
descrição acima. Este desconto não é cumulativo com promoções ou demais
descontos oferecidos pela empresa.



DOS DESTINATÁRIOS:

Os descontos/ benefícios acima referenciados serão destinados às servidoras e
servidores filiados e seus dependentes ao SITRAEMG bem como às funcionárias e
funcionários do sindicato e seus dependentes, Essa condição será provada mediante a
apresentação de carteirinha de filiação, carteira de trabalho ou declaração assinada
pela administração da entidade,

DO PRAZO DE VALIDADE:

O presente convênio se estabelece por prazo indeterminado,
podendo ser rescindido, a qualquer tempo, mediante notificação escrita da parte
interessada na rescisão, com aviso prévio, por escrito, de 30 (trinta) dias sem
ônus algum para qualquer das partes.

DO FORO:

Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte / MG para dirimir
quaisquer dúvidas que possam surgir, com exclusão de qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

DISPOSiÇÕES GERAIS:

O presente contrato de convênio não cria em hipótese alguma vínculo
empregatício, não se enquadrando nas hipóteses dos artigos segundo e terceiro da
CLT.

"t'
Fica também convencionado, que da data da assinatura da presente

avença, o presente convênio entrará em vigor.
E, por estarem assim justos e acordados, assinam o presente termo

em duas vias de um só teor e para apenas um efeito de direito, na presença de duas
testemunhas cientes de seu conteúdo, que abaixo subscrevem,

Belo Horizonte, 22 de Agosto de 2017,

4/Vd~d~~
R & B ESTÉTICA AUTOMOnv

Representante: Bruce Denner de Meio Braz


