LOGO DA EMPRESA

CONVÊNIO PARA CONCESSÃO DE DESCONTOS E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL QUE
ENTRE SI, CELEBRAM ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE ITAJAÍ E NOME DA EMPRESA

Pelo presente CONVÊNIO que fazem entre si, a ACII - Associação Empresarial de
Itajaí, pessoa jurídica de direito privado, com sede administrativa na Rua Hercílio Luz, 381,
Itajaí – SC, CEP 88301-001, inscrita no CNPJ/MF n.º 84.301.431/0001-88, representada por
seu presidente, Mário Cesar dos Santos, portador do CPF/MF n.º 049.665.119.68, doravante
denominado ACII, e

nome da empresa

pessoa jurídica de direito privado, devidamente

inscrita no CNPJ 16.992.529/0001-79 sob o nº com sede na ___________endereço da
empresa_____, na cidade de ITAJAÍ neste ato representado pelo nome do responsável pela
empresa doravante denominado de função com o intuito de firmar convênio de parceria para
a concessão de descontos _____% e para a divulgação institucional e promocional das partes,
têm justo e acertado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Este convênio tem por objeto a concessão de descontos desconto de ____% ou
conforme tabela vigente.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES
São responsabilidades e obrigações, além de outros compromissos assumidos neste
convênio:

I – Da ACII:
I.1 – Acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução deste convênio de acordo
com as cláusulas nele previstas;
I.2 – Divulgar aos associados o convênio com _____% por meio de informação no
site.
I.3 – Permitir breve divulgação dos Cursos nas reuniões plenárias da ACII, quando
for o caso e com prévia autorização.
II – Do __%
II.1 – Proporcionar aos funcionários e diretores das empresas associadas da ACII.
II.2 – Proporcionar aos funcionários e diretores da ACII, desconto de_____%
II.3 – Proporcionar aos cônjuges e filhos dependentes dos funcionários e diretores da
ACII, assim como aos cônjuges e filhos dependentes dos funcionários e diretores das
empresas associadas a ACII, desconto de ____%

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS FORMAS DE APROVEITAMENTO DOS DESCONTOS
Os descontos previstos neste convênio não são acumulativos com outras promoções ou
descontos que o candidato porventura seja elegível, e serão viabilizados por uma das
seguintes formas:
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III.1 – Direto - o desconto é aplicado à SERVIÇOS.
Esse desconto não é cumulativo com outras promoções ou descontos a que o candidato
porventura seja elegível.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO
IV.1 – O prazo inicial do presente acordo/convênio é por tempo indeterminado desde que se
mantenha o vínculo associativo com nossa entidade, podendo a qualquer tempo, por consenso,
serem alteradas as suas cláusulas, mediante aditivo ao convênio e rescindido por ambas as
partes, mediante consenso, ou por uma das partes, com comunicação por escrito, com
antecedência mínima de trinta (30) dias.

CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES
No caso de inadimplemento das obrigações e responsabilidades ora assumidas pelas
partes pactuantes, as mesmas estarão sujeitas as seguintes penalidades:
I – Para a ACII
Notificação por escrito, por parte nome da empresa
Suspensão da concessão de descontos para novos inscritos beneficiados por este convênio;
Rescisão do Contrato, através de comunicação por escrito.
II – Para nome da empresa
Notificação por parte da ACII, advertência quanto a possíveis irregularidades contratuais;
Rescisão do contrato mediante comunicação por escrito.

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Itajaí, Estado de Santa Catarina, para dirimir qualquer dúvida
ou solucionar questões que não possam ser resolvidas administrativamente, renunciando as
partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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E por estarem assim, justas e acordadas, firmam as partes o presente Contrato em 02 (duas)
vias de igual teor e forma e para os mesmos fins de direito, com as testemunhas abaixo
qualificadas.

Itajaí (SC), __________________________

_______________________________
Mário Cesar dos Santos
Presidente ACII

________________________________
Testemunha
CPF:

_______________________________
Nome completo
Cargo

________________________________
Testemunha
CPF:

Página 4 de 4

