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CONTRATO DE CONVÊNIO/DESCONTO COMERCIAL

cLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES

ESTABELECIMENTO:
CNPJ: 60.012.168/0001-49
Razão Social: SIMEES - Sind. Da Ind. Metal. Eletro-Eletronica da Baixada Santista
Nome Fantasia: SIMEES
Endereço: Rua General Câmara, 05 conj. 907 / 908 - Centro
CEP: 11010-121
Cidade: Santos
Estado: SP
Telefone: 13 3235-1293
Contato: Jéssica Garcia
Representado por: Sérgio Vieira da Cunha

CONVENIADA:
CNPJ: 00.011.295/0001-00
Razão Social: Tecnoponta Informática Ltda
Nome Fantasia: Tecnoponta Treinamentos
Endereço: Avenida Conselheiro Nébias, 532/7º andar Sala 72
Bairro: Encruzilhada
Cidade: Santos
Estado: São Paulo
CEP: 11045-000
Telefone: (13) 2104-4777
Contato: Thiago Kassis Schibelscky
Representado por: Rogério Lacerda Peres.

cLÁUSULA SEGUNDA - DAS FINALIDADES

Este contrato tem como finalidade formalizar o convênio negociado entre o ESTABELECIMENTO e a
CONVENIADA, bem como proporcionar vantagens comerciais para os funcionários do
ESTABELECIMENTO.

Entende-se como convênio, para os fins deste contrato o desconto concedido pela CONVENIADA,
conforme contida no Capítulo 11Ideste instrumento.

Em hipótese nenhuma poderá conter neste contrato cláusulas ou condições que envolvam pagamentos
ao ESTABELECIMENTO pela CONVENIADA, bem como o envolvimento da CONVENIADA como
garantidora de qualquer ônus.

cLÁUSULA TERCEIRA - DO CONVÊNIO

As partes acima qualificadas, neste ato devidamente representadas, resolvem celebrar o presente
CONTRATO DE CONVÊNIO/DESCONTO COMERCIAL, mediante cláusulas que se seguem:



Parágrafo Primeiro: A CONVENIADA concederá única e exclusivamente aos funcionários do
ESTABELECIMENTO os seguintes descontos:

• 10% Curso de segunda a sexta-feira do período noturno e aos sábados com pagamento
à vista. Excetos nos meses de Janeiro e Julho.

• 10% Curso de segunda a sexta-feira do período noturno e aos sábados com pagamento
a prazo. Excetos nos meses de Janeiro e Julho.

• 25% Curso de segunda a sexta-feira do período matutino e vespertino com pagamento
à vista. Excetos nos meses de Janeiro e Julho.

• 20% Curso de segunda a sexta-feira do período matutino e vespertino com pagamento
a prazo. Excetos nos meses de Janeiro e Julho.

Parágrafo Segundo: Os descontos serão válidos somente para Tecnoponta - Unidade Santos e não
poderão ser válidos para realização de exames de Certificação VUE e Prometric.

Parágrafo Terceiro: O funcionário deverá comprovar vínculo com o ESTABELECIMENTO, por meio de
identificação profissional (crachá) ou algum outro documento que comprove o vínculo do funcionário. A
CONVENIADA se reserva o direito de não conceder o desconto caso o funcionário não apresente a
documentação ou caso ela esteja com a validade vencida.

Os funcionários beneficiados pelo convênio estarão sujeitos a toas as cláusulas deste contrato.

cLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente convênio vigorará pelo prazo indeterminado, podendo ser prorrogado automaticamente de
acordo com o interesse das partes.

cLÁUSULA QUINTA - DA EXTINÇÃO

Não havendo mais interesse de qualquer das partes na continuidade do convênio, este termo poderá
ser extinto a qualquer momento, desde que formalizada por escrito, a intenção à outra com, no mínio
30 (trinta) dias de antecedência, sem qualquer ônus para ambas as partes.

Poderá ser extinto a qualquer momento no caso de verificação de inobservância de qualquer uma das
Cláusulas do Contrato ou de observância de atos de má fé de uma das partes.

cLÁUSULA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o foro de Santos para dirimir e resolver qualquer questão pertinente ao presente contrato,

caso não seja frutífera uma composição entre as partes.

E por assim terem estabelecidos, firam o presente Contrato de Convênio em 02 (duas) vias de igual teor

para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Santos, 03 de Novembro de 2010.

Sérgio Vieira da Cunha

SIMEES TECNOPONTA TREINAMENTOS
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