
 
REGULAMENTO 
 
 
1º - O objeto do presente instrumento é a concessão de descontos nos preços praticados pela CONVENIADA aos 
assinantes do jornal DIÁRIO DO GRANDE ABC, editado pela DGABC, e a divulgação da CONVENIADA no caderno 
denominado CULTURA & LAZER, publicado pela DGABC semanalmente. 
 
2º - A CONVENIADA obriga-se a conceder aos assinantes do jornal DIÁRIO DO GRANDE ABC, portadores do cartão 
CLUBE DO ASSINANTE, descontos nos preços das mercadorias comercializadas ou dos serviços prestados. 
 
a) desconto igual ou superior aos concedidos ao público em geral; 
 
b) sempre que as mercadorias ou serviços estiverem em promoção com desconto superior ao do CLUBE DO ASSINANTE, 
prevalecerá o desconto maior, neste caso CONVENIADO deve avisar  DGABC para veicular desconto maior em seus meios 
de comunicação com antecedência de 15 dias; 
 
c) o desconto concedido ao portador do cartão CLUBE DO ASSINANTE, não poderá ser inferior àquele praticado para 
clientes preferenciais ou a empresas ou entidades conveniadas, em nenhuma hipótese ou sob qualquer alegação. 
 
3º - A DGABC publicará no Jornal impresso e site do Clube do Assinante a relação das empresas conveniadas contendo 
nome, endereço, telefone e desconto oferecido. 
 
A DGABC arcará integralmente com o custo da publicação de lista de conveniados ao CLUBE DO ASSINANTE. 
 
4º - Sempre que a CONVENIADA pretender alterar o percentual de desconto oferecido aos assinantes ou ainda razão 
social, endereço e telefone, deverá comunicar a alteração a DGABC, por escrito, no prazo mínimo de 10 (dez) dias 
anteriores à próxima publicação.  
 
4.1 - A CONVENIADA obriga-se a manter os descontos anteriormente estipulados até a divulgação da próxima edição, caso 
as alterações não sejam solicitadas em tempo hábil. 
4.2 - Fica estipulado que se, por qualquer razão de ordem técnica, não constar o nome da CONVENIADA e demais dados 
que deveriam ser divulgados no Jornal impresso e site do Clube do Assinante, a DGABC publicará os dados corretamente 
na publicação imediata, desde que lhe seja comunicada a falha previamente. 
 
5º - Este contrato será válido por seis meses a contar da data de sua assinatura e poderá ser rescindido se houver expressa 
manifestação das partes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
 
6º - A CONVENIADA compromete-se a expor o material de divulgação do CLUBE DO ASSINANTE , fornecido pelo 
DGABC. 
 
7º - O DGABC encaminhará à CONVENIADA eventuais reclamações feitas por seus assinantes, no que se refere ao 
descumprimento por ela CONVENIADA, de cláusulas e condições estabelecidas neste convênio, devendo a CONVENIADA 
reparar imediatamente a falha e comunicar a DGABC que solução adotou para o caso. 
 
8º - Este instrumento não estabelece entre as partes qualquer forma de sociedade, associação, relação de emprego. 
 
A CONVENIADA responsabilizar-se-á pelo descumprimento ao Código de Defesa do Consumidor, ou às leis vigentes, 
quando for comprovada sua culpa. 
 
9º - O presente convênio será rescindido de pleno direito, independentemente de qualquer formalidade legal, judicial, ou 
extrajudicial, 
na ocorrência de : 
9.1 - Descumprimento de qualquer cláusula pactuada; 
9.2 - Falência, concordata ou insolvência de qualquer das partes; 
9.3 - Mútuo acordo expresso entre os contratantes; 


