
coFndNlo DE cooPERAÇÃO, QUE ENTRE Sr
CELEBRAM COLÉGIO MONSENHOR LUÍS BARBOSA E
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
DE MACEIO E REGIÃO METROPOLITANA ESTÂDUAL
DE ALAGOAS

COLEGIO MONSENHOR LUÍS BARBOSA, com Sede na Rua João Pessoa,

n" 27A. Centro. Maceio/Al, CEP: 55.293-350, inscrita no CNPJ 34"A74.25210002-68.

neste ato representado pela sua representante legal Ana Karla Oliveira de Carvalho.
brasileira, inscrita no CPF no 101.630.084-00, daqui por diante denominada

CONVENIADA, e do outro Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Maceió e

Região Metropolitana Estadual de Alagoas. doravante denominada CONVENENTE,
temiusto e contratado as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA _ DO OBJETO:

Pelo presente Convênio a CONVENIADA oferece Cursos de Nível Infantil,
Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio aos dependentes legais dos funcionários da

CONVENENTE, concedendo um desconto de 30oÁ (trinta por cento) no valor das

mensalidades da Educação Infantil ao Ensino Médio.

Parágrafo único - O deferimento da matrícula é um ato da CONVENIADA,
condicionado à existência da vaga, condições de habilitação e capacitação do(a) estudante,

documentação escolar e transferência, não existência de débitos vencidos do ou com outra

instituição de ensino, além de consulta cadastral.

CLÁUSULA SEGUNDA _ DAS CONDIÇÕES DE ÀCESSO AoS CURS0S:

Terâo acesso aos cursos de educação ofertados pela CONYENIADA. os alunos

matriculados e com documentação regular perante a secretaria com declarações e
documentos que se fizer necessário, exigido pela CONVENIADA.

Parágrafo Primeiro - Para serem beneficiados pelo contido na cláusula segunda,

os interessados deverão comprovar, documentalmente, que são funcionários da

CONVENENTE.
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CLÁUSULA QUINTA * DO F'ORO

As partes elegem o foro da cidade de Maceió/AL, para dirimir quaisquer dirvidas
oriundas do presente Convênio.

E por estaremjustos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de

igual teor e Íbrma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Maceió/AL, 08 de novembro de 20?1.
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Colégio Monsenhor Luis Barbosa

Ana Karla Oliveira de Carvalho
CNPJ: 34.07 4.2521A002-68
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