
  

TERMO DE CONVÊNIO  

            CNA São Lourenço & Prefeitura Municipal de São Lourenço 

 
 
 

CNA São Lourenço, inscrito no CNPJ/MF 
sob nº 05.769.907/0001/33, com sede na 
Rua Antônio Junqueira de Souza, 207, 
doravante denominada CONTRATADA, e 
de outro lado, Prefeitura Municipal de São 
Lourenço, inscrita no CNPJ: 18.188.219/ 
0001-21 com sede na Praça Duque de 
Caxias, 61, Centro, doravante denominada 
CONTRATANTE, têm entre si justo e 
acordado, o conteúdo das cláusulas abaixo 
descritas: 

 
CLÁUSULA 01: Pelo presente contrato, compromete-se a CONTRATADA a 
atender aos alunos da rede municipal e funcionários da CONTRATANTE. 
Compromete-se também a CONTRATADA a atender dependentes e cônjuges, 
mediante comprovação, através de documentos como RG, Certidões de 
Casamento e Certidões de Nascimento. 
 
 
CLÁUSULA 02: O atendimento da CONTRATADA às pessoas citadas na 
cláusula 01 será feito através de condições especiais de:  

 

• 40% de desconto e 
I      Isenção Total na Taxa de Matrícula 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: o desconto acima elencado será aplicado à tabela 
vigente da escola e não é cumulativo com outras promoções, sendo certo que 
incidirá apenas e tão-somente no montante do valor regular válido para o 
semestre.  Os cursos de Inglês e Espanhol serão ministrados nas dependências 
da CONTRATADA. 
 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO:  
   
I - Para concessão do referido desconto, os alunos, funcionários e dependentes 
deverão inscrever-se na unidade da CONTRATADA, de 2ª. a 6ª feira, das 
8:30h às 21h., e sábados das 8h às 12:00h., mediante a apresentação de 
documento que comprove seu vínculo com o CONTRATANTE. 
 
II - Os cursos que fazem parte deste contrato conforme cláusula 02 são os 
seguintes: 



 
Inglês: Modalidades (Regular e Plus) 
 
Essentials 1 e 2 

Como o próprio nome indica, é o ciclo indicado para quem está começando a 
aprender Inglês. O conteúdo é transmitido e praticado dentro de situações e 
contextos comunicativos que envolvem o aluno e facilitam sua absorção. É 
recomendado para alunos adultos ou cursando da 7a série em diante. 
 
Progression 1 e 2 – Expansion 1 e 2 

Cursos dirigidos a quem já tem noção da língua, mas ainda precisa desenvolver 
aspectos como vocabulário, estruturas, pronúncia e fluência para realizar 
funções com mais competência. 
 
Advanced 1 e 2 / Master in English 1 e 2 

Estágios que complementam a formação do aluno desenvolvendo sua fluência 
e aperfeiçoando e sofisticando seu vocabulário, conhecimento de gramática e 
pronúncia. Habilitam o aluno a vivenciar situações de comunicação com 
naturalidade e proficiência.  
 
Espanhol: Modalidades ( Regular e Plus) 
 
O curso é composto de dois estágios (2 anos de duração), o que garantirá ao 
aluno a habilidade de comunicação na Língua Espanhola. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO: O desconto acima elencado não se aplica ao 
material didático, mas apenas e tão-somente no valor pago pela parcela 
regular. 
 
PARÁGRAFO QUARTO: O desconto é aplicado no momento da matrícula ou 
rematrícula, ou seja, caso o aluno já tenha iniciado o curso e definido seu plano 
de pagamento, o desconto será aplicado no estágio imediatamente 
subseqüente, de forma não retroativa e não cumulativa. 
 
 
CLÁUSULA 03: As aulas serão ministradas nas dependências da 
CONTRATADA, nos períodos da manhã, tarde e noite, nos dias e horários 
escolhidos pelo aluno, funcionário e dependente da CONTRATANTE, 
respeitando-se todos os horários normais da unidade. 
 
CLÁUSULA 04:  A CONTRATANTE se comprometerá a divulgar junto a seus 
alunos,  funcionários, os cursos oferecidos pela CONTRATADA que fazem 
parte desse contrato, ou seja, cursos regulares (básicos, intermediários e 
avançados), conforme descritos na cláusula 02 , parágrafo 2º. 
 
PARÁGRAFO 1º: A forma de divulgação será feita através de material de 
publicidade e propaganda a serem fornecidos pela CONTRATADA, sendo 
vedado à CONTRATANTE fazê-lo por si mesma, salvo com prévia e expressa 
aprovação da Administração Nacional da CONTRATADA. 
 
 



 
CLÁUSULA 05: A CONTRATANTE não se envolverá no processo de 
pagamento dos cursos de seus funcionários e dependentes, junto à 
CONTRATADA, quanto ao que não terá nenhuma responsabilidade. O 
pagamento do aluno à CONTRATADA deverá ser feito através da forma de 
pagamento que foi acordada no momento da matrícula. 
 
CLÁUSULA 06: Qualquer nota ou recibo solicitado pela CONTRATANTE 
deverá ser emitido pela CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA 07: O presente Convênio passa a ter validade a partir da data da 
assinatura, e por tempo indeterminado, podendo, entretanto ser rescindido por 
qualquer das partes, mediante notificação prévia por escrito, com antecedência 
de 30 (trinta) dias, independente de justificativa e sem o pagamento de 
qualquer multa. 
 
E, por estarem de acordo com todas as cláusulas, firmam o presente Convênio 
em 2 (duas) vias de igual teor. 
 
 

                               São Lourenço, 28 de Junho de 2016. 
 
 
 
___________________________________  
              Bruno Barcia Negreira Peon               
      (CNA Unidade São Lourenço) 
 
 
 
_____________________________________ 
                  José Sacido Barcia Neto 
                     (Prefeito Municipal) 
 
 
 
 
  
 
Testemunhas: 
 
Nome:______________________                      Nome:__________________ 

CPF: _______________________                      CPF: ___________________ 


