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CONTRATO 
RESCINDIDO 

PROPOSTA DE 
CONTRATO 

ANÁLISE 

12.1 - Caso haja 

descumprimento parcial ou 

integral de alguma das 

cláusulas deste convênio, a 

parte infratora incorrerá em 

multa equivalente a soma 

dos valores dos benefícios 

dos três últimos meses 

pagos pelos Beneficiários da 

ENTIDADE. 

12.1 – Caso haja 

descumprimento parcial ou 

integral de alguma das 

cláusulas deste convênio, a 

parte infratora incorrerá em 

multa equivalente a soma 

dos valores dos benefícios 

dos dois últimos meses 

pagos pelos Beneficiários da 

ENTIDADE, limitada a R$ 

1.000.000,00 (um milhão de 

reais) por infração, sem 

prejuízo da reparação 

integral dos danos 

experimentados pela parte 

inocente.   

A proposta de novo contrato 

traz uma cláusula 

extremamente benéfica em 

relação ao anterior.  

No contrato rescindido a 

multa por descumprimento 

chegaria a, aproximadamente, 

R$ 30.000.000,00 (trinta 

milhões de reais). 

 

No eventual novo contrato 

essa multa estará limitada a R$ 

1.000.000,00 (um milhão de 

reais). 

Não havia semelhante. 3.1. A BENEVIX fica 

obrigada a: 

Os itens acima não estavam 

comtemplados no 

instrumento anterior. 



 

 

 

n) apresentar, a cada três 

meses, a análise da 

sinistralidade para fins de 

tração estratégias conjuntas 

para melhorar o 

desempenho as atividades; e 

 

Elas obrigam a BENEVIX a 

acompanhar a sinistralidade e 

trimestralmente repassar a 

ANFIP todas as informações 

inerentes ao 

acompanhamento, através e 

relatórios e demais 

documentos necessários. 

São consideradas benéficas, 

uma vez que permitirá um 

acompanhamento mais 

acurado de toda a carteira de 

beneficiários, inclusive 

obrigando a BENEVIX a 

esclarecer toda e qualquer 

mensagem/informação que se 

faça necessário. 

15.1 - As partes elegem o 

foro da Comarca de 

Vitória/ES para dirimir 

quaisquer conflitos 

resultantes do presente 

CONVÊNIO, renunciando 

a qualquer outro, por mais 

privilegiada que seja. 

15.1 – As Partes 

comprometem-se a tentar 

resolver todas e quaisquer 

eventuais controvérsias 

oriundas deste 

CONVÊNIO mediante 

negociação a ser realizada 

entre as partes durante o 

prazo de 30 (trinta) dias 

Cláusula extremante 

vantajosa, uma vez que, 

possibilita a discussão de 

qualquer ponto controverso 

deste CONVÊNIO, através 

da busca conciliativa por 

arbitragem, conforme prevista 

na Lei nº 9.307/96, no que 

tange principalmente a 



 

 

 

contados da notificação que 

uma Parte fará a outra. 

15.2 Observado o disposto 

na Cláusula 15.1, com 

exceção das controvérsias 

referentes à obrigação de 

pagar que comportem, 

desde logo, processo de 

execução judicial e aqueles 

que possam exigir, desde já, 

execução específica, todos 

os demais conflitos 

oriundos ou relacionados a 

este CONVÊNIO e seus 

respectivos anexos, dentre 

outros, aqueles que 

envolvam sua validade, 

eficácia, violação, 

interpretação, término, 

rescisão e seus consectários, 

serão resolvidos por 

arbitragem, conforme 

previsto na Lei 9.307 

(conforme alterada de 

tempos em tempos), 

situações que envolvam a 

validade do CONVÊNIO, 

eficácia, violação, 

interpretação, término, 

rescisão e seus consectários. 

 



 

 

 

mediante condições que se 

seguem. 

 


