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Para usufruir dos convênios, o associado deve estar em situação financeira adimplente junto à entidade.  
Solicite o cartão do associado gratuitamente no e-mail convenio@sesconfloripa.org.br informando o nome completo e CPF. 

Mais Informações: (48) 3222-1409 

EDUCAÇÃO 

 CCAA – Escola de Idiomas : Primeiro ano 25% e demais semestres 20%;  Fone: (48) 3223-6000 

 Faculdades Borges de Mendonça: Graduação 45,33% e cursos sequenciais ou pós graduação 20%; 

Fone: (48) 32392500 

 Cesusc: Graduação 15% e Pós Graduação 20%; Fone: (48) 3239-2600 

 Faculdades Estácio de Sá: Em toda a programação de cursos 20%; Fone: (48) 3381-8080 

 SENAC SC: Cursos técnicos e de formação inicial continua presenciais de 12% desconto para 

pagamentos parcelados até o vencimento; 17% de desconto nos pagamentos à vista.  

 Cursos superiores e Pós-Graduação presencial 20% de desconto. (Os descontos citados podem ser 

oferecidos para os clientes dos associados). Fone:(48) 3330-9602 

 Universidade Univali: Graduação Campus Kobrasol e Biguaçu e Pós Graduação campus, Florianópolis, 

Kobrasol, Centro Biguaçu e Tijucas 15%. Fone: (48) 3311-2000 ou 0800-7231300. 

 Unyleya: 40% em pós-graduação. Fone: (48) 3206-9383 - (48) 9613-5700. 

 Unicesumar: 20% em cursos EAD em graduação e pós-graduação. Fone: 3257-7305 
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 IPOG: Desconto de R$130,00 em cursos de pós-graduação. Fone: 3225-0116 

 Unisul: Desconto em até 20% conforme tabela dos cursos de graduação concedidos pela faculdade. 

Fone: 0800 970 7000 

 Uniasselvi: Desconto de 10% nas mensalidades em graduação  

 Decisão: Desconto de 45,33% nas mensalidades em graduação (48) 3039-1888 

 Instituto Mix: Desconto de 15% acumulativo com o desconto oferecido pela instituição em cursos 

profissionalizantes. 

 Fatenp: 10% de desconto sob o valor das mensalidades dos cursos de educação superior, graduação e 

pós-graduação oferecidos pela conveniada no pagamento até o 5°dia útil, sendo concedido mediante 

a comprovação de vinculo com o SESCONGF. A forma de pagamento será definida pela conveniada. 

Fone: 3242-101/9941-4114 

 Wizard: Desconto de 50% na taxa de matricula e 30% na mensalidade nas aulas na escolas. Desconto 

de 15% em instituições para turmas com no mínimo 8 pessoas. Fone: (48) 3333-3333 
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 Milestone English Course: 10% de desconto em cursos de inglês pluri-mensais para associados 

individuais e 20% de desconto para aulas com grupos de 4 a 6 pessoas, levando em conta a localidade 

do associado ou local das aulas. Fone: 48 9834 1615 
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TECNOLOGIA 

 e-Auditoria: 20% - Softwares de auditoria eletrônica: auditor online do  SINTEGRA, auditor online da 

escrituração contábil digital, auditor online escrituração fiscal digital e auditor online do e-social;  

 FAXXT: 10% - Gestão eletrônica de documentos - armazenagem, guarda de documentos, organização 

de arquivos, suporte, digitalização, SharePoint e segurança; Fone: (48) 3024-9985 

 Tax Audit: 20% - Softwares para NF-e, altamente necessários para VALIDAR e AUDITAR suas 

informações tributárias em formato digital, antes de serem entregues ao FISCO;Fone: (11)5505-1788 

 STACTUS Sistemas: 40% - Software com a solução para importação de dados de cartão de crédito 

para DIRF. Ferramenta de ganho de produtividade de 80% de tempo para a sua empresa; Fone: (79) 

3251-6827 
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 SESCAP PR: 40% - Software PC Contábil desenvolvido pela DIGRAN Informática e SESCAP PR, tem a 

finalidade de calcular os honorários contábeis;  Fone: (41) 3222-8183 

 Prosoft: Concessão para aquisição do sistema Analir Versão. 

 Em um ambiente de fácil utilização, o usuário navega por funcionalidades que possibilitam a verificação de 

inconsistências no IR e, desta forma, pode atentar para falhas que levariam a Declaração de Imposto de 

Renda de Pessoa Física (IRPF) para a malha fina. Newsoft /Remzetti  - Priscila (48) 3244 -2525. 

 OnSet:  40%  - Soluções Contábeis, geração de arquivo de integração automática dos lançamentos 

contábeis com o sistema Portal EVAI. Gilberto +55 (12) 3911-2075 ou (12 )98106-8000. 

 Omiexperience: 15% na aquisição com a mensalidade gratuita. ERP – Sistema Integrado dos 

Processos de uma empresa. (011) 99319930. 

 Serrana Sistema de Energias: Tabela de preço atacado. Produz equipamentos para fornecimento, 

correção e geração de energia para diversas áreas. Margarete (54) 3039-9999. 
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 Livti Soluções em Tecnologia: 20% De desconto no valor final de qualquer projeto pontual de 

consultoria, implantação ou reestruturação em: backup, firewall, monitoramento, servidores, redes, 

infraestrutura de TI em geral. 15% De desconto no valor mensal dos planos de Gestão de TI durante 

toda vigência do contrato e da associação ao SESCON. 

 Genti Assistência Técnica: Desconto de 15% a 25% em serviços de consultoria e assistência técnica 

em informática através de atendimento via acesso remoto online. Fone: (54) 99993-0105 
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CONSULTORIA TRIBUTÁRIA 

 Andes Brasil Consultoria Vida e Previdência: Desconto de 15% nos serviços de seguro de vida 

empresarial e consultoria gratuita.   

 COAD Informações Auditiva: 10% de desconto aplicado na tabela de preços vigente, nos produtos 

discriminados a seguir: ATC Online llimitado; ATC Online 60 Consultas/ano; ATC Online sem consulta; 

ATC Impresso llimitado; ATC Impresso 60 Consultas/ano; ATC IMpresso sem consulta; Combo ATC + 

ST: (ATC online llimitado + ST llimitado ou ATC online 60 Consultas/ano + ST 50 Pesquisas/mês). Fone: 

(48) 3181-0152 
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SAÚDE 

 Unimed: Tabela diferenciada, solicite-nos uma proposta via e-mail; 

 Sidesc: Tabela diferenciada, solicite-nos uma proposta via e-mail; 

 Prevident: Tabela diferenciada, solicite-nos uma proposta via e-mail; Fone:(48) 3222-2201 

 Uniodonto: Tabela diferenciada, solicite-nos uma tabela via e-mail; Fone:(48) 3028-8000 

 Biosegure: Segurança e medicina ocupacional - 15% a 25% área médica e 15% a 35% na área técnica; 

 Fone: (48) 30284150 

 PANVEL Farmácias: Cartão de descontos sem custo para o usuário - 10% para medicamentos de 

referência e 30% para os genéricos;  

 Prosem: Ginástica Laboral – 20% em sessões de 1 hora. Fone: (48) 9914-3733 

 Energym Academia: 20% - Academia de musculação e outras modalidades. Thiago 3223-0730 

 Santa Luzia Ótica: À vista 15% - 3x 10% - 5x 5% em óculos de sol, grau e lentes.  

 Farmácia Garopaba: 15% medicamento de referencia e 35% em genéricos. Fone: 3025-4498 
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 Divina Essência Estúdio Terapêutico: 40% em serviços de Acupuntura, Medicina oriental e 

Massoterapia conforme tabela de preço vigente. Fone: 3025-4498 

 Clinica Odontológica Dra. Mônica Savariz: 20% em todo e qualquer tratamento odontológico 

realizado nas duas unidades da empresa. Fone: 3033-5101 

 Psicoterapia: Desconto de 50% no tratamento com a psicóloga Manuela Fernandes de Souza.  

 (48) 9672-1189 

 Tijufarma: 15% de desconto nos medicamentos (exceto perfumarias). Fone: 3263-4521 

 Óticas Anelyse: 25% de desconto. Fone: 3263-4280.   

 Clinica Prodente: Desconto de 10% no pagamento á vista, e 5% no pagamento a prazo. 

 Matrix radiologia odontológica: Desconto de 10% no pagamento à vista e 5% no pagamento a prazo. 

 BBC Sport Center LTDA: Desconto de 10% nas mensalidades de musculação e ginastica (pacote). 

 Proteger Vacinas: Vacina TRIVALENTE 2017 – R$ 56,00 (cinquenta e seis). Fone: (48) 3093-3141 
 Digson Reabilitação Auditiva: Desconto de 10% sobre o preço de lista vigente para pilhas, assistência 

técnica, aparelhos auditivos e seus acessórios. Desconto de 20% na compra de 2 Aparelho auditivo. 
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Pagamento em 10 vezes sem acréscimo para compra de novos aparelhos auditivos. Fone: (48) 3065-

6504 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:convenio@sesconfloripa.org.br


       

Para usufruir dos convênios, o associado deve estar em situação financeira adimplente junto à entidade.  
Solicite o cartão do associado gratuitamente no e-mail convenio@sesconfloripa.org.br informando o nome completo e CPF. 

Mais Informações: (48) 3222-1409 

SERVIÇOS 

 Real Malotes: Empresa especializada em confecção de malotes atuando no mercado há mais de 15 

anos. Com produtos diferenciados e de qualidade para mais variados seguimentos: Vigilância, 

Contabilidade, Supermercados Check-Out, Bancos e empresas em geral - 20% de desconto para 

aquisição mínima de 50 unidades. Fone: (48) 3246-2894 

 Virtuale Business Center: Escritório virtual em Florianópolis e Porto Alegre. Dispõe de salas 

mobiliadas, com telefone, internet, computador, impressoras, fax, ambientes climatizados, 

serviços de recepção e secretaria, atendimento telefônico personalizado, sala para reuniões, 

treinamentos e coworking, serviços de copa e limpeza, endereço comercial e fiscal, recebimento de 

correspondências, entre outros – 10%; Fone:(48) 3226-1666 ou 55 51 30241055 

 Work Advantage (48) : Consultoria e recursos humanos – 10%; (48) 3241-9494 

 FACILITY: Serviços de motoboy específicos para o seguimento contábil- 10%.  Fone:(48) 4105-3163 
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 Ticket: Ticket Restaurante, Ticket Alimentação e Ticket Cultura com um diferencial na taxa e na emissão 

e remissão para associados. 

 Telini Advogados Associados: Assessoria Jurídica gratuita. 

 Coelho, Martins & Brasca Advogados Associados: Consultas jurídicas inicias gratuitas em todas as áreas, 

além do desconto de 50% na contratação dos serviços conforme tabela vigente a época da aquisição da 

OAB. 

 Kasse Segurança do Trabalho: 20% de desconto no serviço atestados devidamente pelo CREA-SC na área 

de segurança do trabalho. Fone: 3733-5670 

 Argos Turismo: Desconto de até 20% nos serviços de turismo em lazer, de negócios, cultural, 

ecoturismo, locação de veículos no Brasil e no exterior, passagens aéreas nacionais e internacionais, 

seguro viagem, cruzeiros marítimos e fluviais. 

 Ford Dimas: Melhor avaliação do seu usado ( caso faça parte do negócio); Bônus de até R$ 5.000,00 na 

aquisição de veículos 0km; Brinde película de vidros; Brinde sensor de estacionamento. 
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Artium Engenharia: 15% de desconto sobre qualquer dos serviços oferecidos - Artium Engenharia (CREA-SC 
146668-9) especializada em serviços ambientais e de segurança do trabalho. Clinicas conveniadas em vários 
municípios da grande Florianópolis. Fone: (48) 99803-8981 
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       ENTRETENIMENTO E LAZER 

 Slaviero Hotéis: Hospedagem em todas as redes, tarifa acordo. Fone:(48) 3222-1409 

 Hotel Faial: Hospedagem 40% e Buffet 8%. Fone: 3225-0435 

 Hotel Plaza Florianópolis: Valor diferenciado em hospedagem. Fone: (48) 3212-0700 

 Dance Inpar: 15% de desconto nas mensalidades e planos dos serviços oferecidos pelo 
estabelecimento. Fone: 48 3226-8517 

 Scuna Marítimos: Grupo acima de 20 pessoas: 30% - Compra individual: 20%. Fone: (48) 3225-
1806 
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Com mensalidade de apenas R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), que se diluem 

facilmente através dos descontos concedidos. 

 O empresário e colaboradores poderão usufruir dos serviços e benefícios que o 

SESCON Grande Florianópolis oferece. 

Fortaleça a sua empresa, juntos podemos muito mais! 
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