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CONVENIO QUE ENTRE SI FIRMAM 

 

 

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, que faz de um lado: 

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

................................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ ......................................................, com sede a Rua 

............................................................., Bairro ...................................., na cidade de 

.................................... – SC. CEP ........................................ Fone: (  ) ........................., 

representada por ............................................................. CPF: ......................................, 

CRFA/SC. .........................................., , e de outro lado, o SINTRATUH-ITA 

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TURISMO E HOSPITALIDADE 

DA REGIÃO DE ITAJAÍ, entidade de classe, com sede e foro nesta Cidade, à Rua 

2500, 1111, sala 106 -  Centro,Balneário Camboriú,  inscrita no CNPJ; sob o número 

03600386/0001-60, neste ato representado pelo seu  Presidente Renildo Carvalho de 

Almeida, firmam o presente convênio com as clausulas e condições que  seguem: 

 

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
O objeto do presente Convênio e a concessão de descontos de --------

%(____________________________________) oferecidos pela 

______________________________________________________________________

aos associados efetivos do sindicato e seus dependentes doravante denominados 

Beneficiários, observando-se os critérios abaixo: 

(São considerados dependentes esposa/marido, filhos (as) menores de 21 anos.) 

 

CLAUSULA SEGUNDA: DA CONCESSÃO DO DESCONTO 
Para usufruir do desconto objeto desse contrato, o beneficiário deverá apresentar a 

carteirinha de sócio de Sindicato, pelo aplicativo. 

 

CLAUSULA TERCEIRA: RESPONSABILIDADE O PAGAMENTO 
A responsabilidade pelo pagamento e sobre os termos e condições resultantes do 

presente convênio é a única e exclusiva do Beneficiário, isentando totalmente o 

Sindicato de qualquer pagamento ou responsabilidade por eventual inadimplência a 

qualquer titulo. 

 

CLAUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA 
Propiciar aos beneficiários do sindicato o desconto acima referido, sobre produtos e 

serviços, disponibilizados pelo mesmo. 

 

CLAUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DO SINDICATO 
Divulgar o presente convênio através de mídias impressas e redes sociais. 

Com o seguinte nome 

fantasia________________________________________________________________ 

http://www.sintratuh-ita.com.br/
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CLAUSULA SEXTA: PRAZO 
Celebra-se o presente contrato por tempo indeterminado. A qualquer das partes é licito 

rescindi-lo quando melhor lhe convier, mediante simples notificação com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias, sem que da rescisão emerja a obrigação de indenizar. 

 

 

 

SÉTIMA: É eleito o foro da comarca de Balneário Camboriu para solucionar questões 

obrigacionais suscitadas pela execução do presente convenio. 

 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente Convênio em duas vias de igual 

teor e forma, na presença de testemunhas a tudo presente. 

 

 

Balneário Camboriú (SC), ______ de ________________ de 2019. 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

__ 
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