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TERMO DE ADESÃO  

A REDE DE VANTAGENS CDL MAIS  

 

A empresa qualificada abaixo deste documento, através de seu representante 

legal, vem perante a CDL Viamão, solicitar a sua adesão a rede de vantagens do 

CDL MAIS, nos termos seguintes: 

 

a) Compromete-se efetivamente oferecer as empresas associadas a CDL 

Viamão, condições mais vantajosas em relação ao que estava praticando 

antes; 

b) Afirma conhecer todas as condições concernentes a rede de vantagens CDL 

MAIS, definidas no site da rede, e concordar com as mesmas, 

comprometendo-se a cumpri-las integralmente; 

c) Caso a empresa participe de planos de mídias promocionais nos veículos 

de comunicação da cidade PODERÁ utilizar em seus anúncios o logotipo da 

campanha COMPRAR EM VIAMÃO É GERAR EMPREGOS e CDL MAIS, bem 

como todas as negociações/pagamentos serão realizadas diretamente com 

a empresa escolhida. 

d) Declara saber que, no caso de descumprimento de qualquer compromisso 

assumido neste instrumento, pode ter sua participação na rede de 

vantagens CDL MAIS excluída, bem como não ser aceito em eventos 

futuros pela CDL Viamão, sem prejuízos de sanções judiciais e 

administrativas, inclusive decorrentes de fiscalização do PROCON/RS. 

e) Afirma estar ciente de que a sua adesão a rede de vantagens CDL MAIS 

está sujeita a aceitação por parte da CDL Viamão. 

f) Fica a empresa participante ciente da divulgação de sua marca, bem como 

seu endereço nas mídias utilizadas pela CDL, como site da entidade, 

divulgação impressa, sites de relacionamentos, etc.. 

g) É de responsabilidade da empresa participante o fornecimento da 

logomarca da empresa, o qual dará inicio a divulgação da adesão. 
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ESPECIFICAÇÕES DAS OFERTAS MEDIANTE SITE 

Desconto oferecido: ................................................................................................... 

Benefício: .......................................................................................................... 

Exceções: ........................................................................................................... 

Observações: ..................................................................................................... 

 

 

 

DADOS DA EMPRESA PARTICIPANTE 

Código de Associado: ............................................................................................. 

Nome Fantasia: ........................................................................................................... 

Endereço: .................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Site: ............................................................................................................................. 

E-mail: ......................................................................................................................... 

Telefone:.............................................  Responsável:............................................... 

 

 

Nesses termos, pede deferimento da presente solicitação. 

Viamão, ............. de ..................................... de ........... 

 

 

 

 

_____________________________            _________________________________ 

                  CDL Viamão                                                         Empresa Participante 


