
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE ARARAS 

ADESÃO PARA CONVÊNIO 

 

EMPRESA _______________________________________________________________, 

localizado a _____________________________________________________, n.º ________, 

________________________, CEP: ______________, ______________/SP, representada 

por seu responsável _______________________________________________________ - 

CPF: nº ________________________ neste ato denominada de: PRIMEIRA 

CONVENIADA, e de outro lado o SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO 

DE ARARAS, CNPJ n.º: 12.053.263/0001-48, com sede a Rua Lourenço Dias, n.º 616, 

Centro, CEP:13.600-180, Araras/SP, representado por seu diretor presidente Sr. Danilo 

Sanchez de Arruda, neste ato denominado de: SEGUNDO CONVENIADO, firmam entre si 

o presente convênio que seguirá as cláusulas a seguir expostas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: a PRIMEIRA CONVENIADA se compromete a conceder 

desconto/benefício para os empregados, associados e dependentes ligados ao SEGUNDO 

CONVENIADO, nas áreas de _________________________________, no percentual/valor 

de ________________________________. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: Para identificação da qualidade de empregado do SEGUNDO 

CONVENIADO, será necessária a apresentação da respectiva CTPS, e, para comprovação da 

qualidade de associado a apresentação da carteira social emitida pelo SEGUNDO 

CONVENIADO. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: O SEGUNDO CONVENIADO não terá qualquer 

responsabilidade sobre a aquisição do serviço ou produto fornecido pela PRIMEIRA 

CONVENIADA aos beneficiários do presente convênio, sendo que os respectivos 

pagamentos serão feitos diretamente por estes à PRIMEIRA CONVENIADA. 

 

CLÁUSULA QUARTA: Este convênio é firmado por tempo indeterminado, podendo 

qualquer das partes pedir sua renúncia de imediato. 

 

CLÁUSULA QUINTA: As partes autorizam expressamente uma a outra a divulgarem o 

respectivo convênio através de qualquer meio. 

 

CLÁUSULA SEXTA: As partes elegem o foro da comarca de Araras/SP para dirimir 

eventuais dúvidas ou controversas deste convênio. 

 

Araras,_______ de ________________ de _________. 

 

 

 

___________________________________________ 

Primeira Conveniada 

 

 

 

____________________________________________ 

Sindicato dos Empregados no Comércio de Araras 

Danilo Sanchez de Arruda – Presidente 

Segundo Conveniado 

 

Obs: Preencher e assinar esta ficha em duas vias, e encaminhar ao sindicato juntamente 

com um cartão de visita/apresentação ou logomarca para divulgação do convênio junto 

aos canais do sindicato.  


