
 

 

TERMO DE CONVÊNIO PARA DESCONTOS 

 

Página 1 de 3 
FOR-012 REV. 0 

Termo de Convênio que entre si celebram a Get it School Camboriú CNPJ: 

40.914.637/0001-08 e o Sindicato dos   Técnicos Agrícolas de Santa Catarina – 

SINTAGRI, destinado à oferta de vagas de Ensino de Idiomas. 

 

No dia 26 de abril de 2021, a Get It School, estabelecimento de ensino privado, com 

sede na Rua Lauro Muller, nº 311, Bairro Centro, Camboriú, Santa Catarina, inscrito 

no CNPJ sob o nº 40.914.637/0001-08, e o Sindicato dos   Técnicos Agrícolas de 

Santa Catarina – SINTAGRI inscrito no CNPJ sob o nº80.460.785/0001-14 

estabelecida a Rua Felipe Schmidt, nº390 – Bairro .Centro, CEP 88010-001- 

Florianópolis  Santa Catarina, celebram o presente convênio, estipulando as cláusulas 

e condições seguintes:   

1 – CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto do Convênio 

O presente instrumento tem por objeto a oferta de vagas nos níveis de Ensino 

de Idiomas da Get It School Camboriú aos associados  do Sindicato dos   Técnicos 

Agrícolas de Santa Catarina – SINTAGRI.........com um desconto de 35% (trinta e 

cinco por cento) no valor da mensalidade da modalidade Intensive (aulas diárias) e 

15% outras modalidades (03x na semana- VIP – Kids 2x semana), os descontos serão 

concedidos a partir do dia 01 de janeiro de 2021.  

 

2 – CLÁUSULA SEGUNDA – Extensão do benefício a alunos anteriormente 

matriculados 

O desconto previsto na CLÁUSULA PRIMEIRA será estendido aos alunos 

eventualmente matriculados antes da vigência deste Convênio. 

 

3 – CLÁUSULA TERCEIRA - Pagamento das Mensalidades 

O pagamento das mensalidades será de responsabilidade individual do 

associado que se matricular na Get It English School, não cabendo ao  Sindicato dos   

Técnicos Agrícolas de Santa Catarina – SINTAGRI qualquer responsabilidade ou 

compromisso financeiro relacionado a isso. 

 

4 – CLÁUSULA QUARTA – Das Obrigações do O Sindicato dos   Técnicos 

Agrícolas de Santa Catarina – SINTAGRI 
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O Sindicato dos   Técnicos Agrícolas de Santa Catarina – SINTAGRI fornecerá 

informações e uma relação dos associados, sempre que solicitado, para que possa 

ser comprovada a condição de associado em atividade na Sindicato.  

O Sindicato dos   Técnicos Agrícolas de Santa Catarina – SINTAGRI,não terá 

nenhuma responsabilidade pelos serviços contratados, nem assumirá qualquer 

pagamento, relativo a custos, devidos pelos associados quando da contratação de 

outros serviços, como também não terá nenhuma responsabilidade pelas 

contratações de serviços efetuados entre o funcionário e a Get It English School. 

Compromete-se o Sindicato dos   Técnicos Agrícolas de Santa Catarina – 

SINTAGRI,  divulgar entre seus associados o presente convênio e corretamente o seu 

objeto, indicando as  unidades da Get It English School, seu endereço e telefone para 

atendimento. 

 

5 – CLÁUSULA QUINTA – Das Obrigações dos Associados 

O Associado  interessado em obter descontos, deverá identificar- se com nome 

completo, cargo e setor em que trabalha, deverá comprovar sua condição de 

associado  mediante a apresentação de declaração fornecida pelo Sindicato dos   

Técnicos Agrícolas de Santa Catarina – SINTAGRI. 

 

6 – CLAUSULA SEXTA – Do Prazo, Alterações e Rescisão do Convênio 

O presente acordo/convênio vigorará por prazo indeterminado, 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.  

Havendo término da relação de associado entre o aluno e o conveniado, o 

desconto será cessado. 

 

7 – CLÁUSULA SÉTIMA – Foro: 

 De comum acordo entre as partes, fica eleito o Foro da Comarca de Balneário 

Camboriú, para dirimir eventuais dúvidas oriundas do presente Convênio. 
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E, por estarem de inteiro e comum acordo com os termos deste Convênio, as partes 

assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor. 

 

 

Balneário Camboriú,  26  de abril  de 2021. 
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