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a IBRA -lNSTITUTO BRASIL DE ENSINO, inscrita no CNPJ sob o 23.805.137/0001 -19, com
sede a Avenida Presidente Tancredo Neves, 357, centro, na cidade de Cattinga-MG,
doravante denominada lNSTITulc^O DE ENSINO, neste ate representado per BRUNO
LOPES DE SOUZA SANTOS,   brasileiro, residente na cidade de Caratinga/MG, e por outro
lado a empresa: Sindicato dos Policiais Civil de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob a n°
80.672.975/0001 ro3, com sede a Avenjda Presidente Kennedy, 306, sala 209, Campinas, na
cidade de Sao Jose€C, neste ato represenfado por Paulo Abreu, brasileiro, residente na
cidade de Sao Jose-SC, denominada PARCEIRA acordam entre si o presente TERMO DE
PARCERIA que sera regido pela§ clausulas e condig6es que seguem:

CLAuSULA PR[MEIRA - DO OBJETO

1.1  0 presente TERMO DE PARCERIA tern por objeto a concessao de desconto no pagamento

do(s)  servigo(s)  ofertado(s)  pela  lNSTITUICAO  DE  ENSINO  aos  colaboradores  da  empresa

PARCEIRA sob todos os vinculos e seus dependentes.

1.2 0s colaboradores farao jus a urn beneffoio de:

•     Curses de p6s Graduaeao: Descontos de 50%
•      28 Licenciatura: Descontos de 30%

Que indicafa sabre os precos cheios da tabela da PARCEIRA, somente na Oferta de cursos de
p6s graduaeao, 20 Licenciatura,  conforme liberalidade da INSTITUICAO  DE ENSINO.

CL^SULA SEGUNDA -DOS BENEFICIAFtlos

2.1  Serao denominados BENEFICIARIOS, englobados par esta parceria, todos os colaboradores

da   empresa   PARCEIRA,   assim   como   seus   respectivos   dependentes   (filhos,   c6njuges   e

conviventes).

2.1.1  Por colaborador entenderse:

a)  Servidores pdblicos (efetivos, tempofarios e aposentados);

b)  Funcionarios terceirizados;

c)  Residentes;

d)  Estagiarios.

CLAUSULA TEFtcEIRA - DOS DIREITOS E DEVERES DOS BENEFICIAIIOS

3.1  A identificagao do BENEFICIARIO para obter o desconto, sera feita atraves da apresentagao

de  documento  que  comprove  seu  vi'nculo  com  a  empresa  PARCEIRA  (cracha,  identidade

funcional ou contracheque). Os dependentes devefao apresentar documento legal que comprove

a parentesco/dependencia com a colaborador.
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3.3 A presente parceria nao implica Onus financeiro para a empresa PARCEIRA, que fica isenta

de  responsabilidade  por  dano ou  inadjmplemento  de  valor assumido  pelo  BENEFICIARIO  ou

seus dependentes, cabendo a este honrar com os pagamentos pactuados com a lNSTITUICAO

DE ENSINO.

CL^USULA QUARTA -DA DIVuLCACAO DA PARCERIA

4.1  A empresa  PARCEIRA  se  compromete com  a  lNSTITUICAO  DE  ENSINO,  sem  qualquer

Onus, os seguintes mejos de divulgaeao:

4.1.1  lntranet;

4.1.2 Exposigao de cartazes em areas de circulacao na empresa PARCEIRA;

4.1.3 Distribuicao de folders e panfletos recebidos pela empresa mos diversos setores.

4.2  Sera  enviada  pela  INSTITUICAO  DE  ENSINO  material  de  mi'dia  que  for  necessario  ou

solicitado pela empresa PARCEIRA para divulgaeao intema.

4.3 A empresa PARCEIRA que eventualmente realiza alguns eventos em datas comemorativas,

tais como SIPAT.  dia da  mulher,  dia das  maes,  dia dos pais,  dia  das criancas,  dia do servidor

pdblico.  Natal entre outros,  De acordo com  o tipo de evento,  podefa  convidar a  lNSTITulcAO

DE ENSINO  para participar. Tal participa9ao ocorre atrav6s de prestacao de services gratuitos

aos participantes, sorteios de vouchers e/ou brindes, realizaeao de palestras ou de outra forma

como lhe convier,  em  consonancia com  uma  pfevia combinacao entre a area organizadora  da

empresa PARCEIRA e a lNSTUICAO DE ENSINO.

4.3.1  A participaeao da lNSTITUICAO DE ENSINO nestes eventos 6 facultativa.

CLAuSuLA QulNTA -I)A RESPONSABILIDADE LEGAL

5.1   As  partes  envolvidas  nesta  parceria  sao  responsaveis  pela  veracidade  e  exatidao  das

informagdes  perante a  legislacao vigente,  sendo certo que  nao  ha  qualquer transfetencia  de

recursos financeiros entre ambas.

5.2 As partes declaram, para todos os fins e efeitos de direito, que estao legalmente constitu/das,

estando  devidamente  regularizadas  para  as  atividades  que   desenvolvem,  objeto  de  sous

instrumentos contratuais.

cL^usuLA SEXTA -DA AusENciA DE viNcuLO EivipREGATrclo

6.1   A   parceria   nao   implica  qualquer  vinculo  empregati.cia  entre   as   partes   e/ou   entre   os

funcionarios e  dependentes destas,  bern coma nao estabelece qualquer forma de socjedade.

associaeao, agencia. cons6rcio ou responsabilidade solidaria.

CL^uSULA SETIMA -DA SUSPENSAO
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7.1  0 desconto concedido atrav6s da parceria estafa automaticamente suspenso nos seguintes

Cases:

a) Falencia ou recuperacao judicial dos participes;

b) Desligamento do BENEFICIARIO do Hospital por qualquer motivo;

c) lnadimplencia do BENEFICIARIO;

d) Caso fortuito ou force maior.

7.1.1    No   caso   mencionado   na   letra   "c",   o   benefi'cio   sera   restabelecido   ap6s   a   devida

regularizacao.

CLAUSULA OITAVA -DAS ALTERACOES

8.1  A presente  parceria  podefa ser alterada,  em  qualquer tempo,  por meio  de  pfevio ajuste  e

entendimento dos parceiros, que, se for a case, obrigatoriamente procederao a elaboragao de

competente Termo Aditivo, a medida que nenhuma modificacao do presente instrumento vale fa

se nao for lavrada par escrito.

CL^USULA NONA -DA RESCIS^0

9.1 A presente parceria podefa §er rescindida de pleno direito e sem qualquer tipo de indenizacao

nos seguintes casos:

9.1.1  A qualquer tempo par iniciativa de quaisquer partes,  mediante notificagao pr6via,

por escrito com 30  (trinta) dias de antecedencia,  sem  Onus  para as  partes envolvidas,

sem que sejam su§pensos os beneficios adquiridos pelo§ BENEFICIARIOS;

9.1.2 Se quaisquer das partes promoverem modificac6es que afete os termos, condic6es

ou espectfica96es do pre§ente termo sem comunica9ao ou anuencia da outra parte;

9.1.3   Se   quaisquer  das   partes   infringirem   as   condic6es   estipuladas   neste   termo,

independentemente de qualquer notificacao ou jnterpela9ao judicial ou extrajudicial.

9.2 Fica vedada a cessao da parceria per uma das partes, sem a prfevia e expressa anuencia da

outra, mesmo se decx]rrente de incorporacao da sociedade.

CLAuSuLA DECIMA -DA VIGENCIA

10.1  A presente parceria entrara em vigor na data de sua assinatura, par prazo indeterminado.

podendo ser rescindido a qualquer tempo. per quaisquer das partes, sem Onus e sem nenhuma

responsabilidade,  mediante comunicaeao  par escrito,  com  antecedchcia  mi.nima de 30  (trinta)

dias ap6s o recebimento, respeitadas as obrigag6es assumidas.

cL^usuLA DEciMA pRiMEiRA -DisposleoEs GERAls

11.1  E§ta parceria 6 celebrada sem carater de exclusividade pela parte da CONTRATADA, sobe

de pena rescis6ria e mute.
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11.2  Cada  parte  garante  e expressamente declara  para  a  outra  que ten  capacidade  plena e

autoridade para executar todas as obrigag6es contidas nesta parceria;

11.3 As partes se comprometem e se obrigam a envidar seus melhores esforaps no sentido de

resolver amigavelmente qilaisquer quest6es, pendencias, controv6rsias havidas em decorfencia

do presente instrumento, prevalecendo para todos os fins e efeitos de direito as reais intenc6es

das partes;

11.4  Fica estabelecido entre  as  partes  que  nao existe  qualquer responsabilidade  da  empresa

PARCEIRA pelo(s) pagamento(s) devido(s) pelos beneficiados da presente parceria, bern como

nao  havefa  qualquer  retongao/desconto  de  remunera9ao  da  folha  de  pagamento  de  seus

colaboradores  pare fins  de  pagamento de  parcela(s)  assumida(s),  em virtude da  iitl'liza9ao da

presente parceria:

11.5 Nenhuma das partes pode transferir as obrigag6es e direitos previstos nesta parceria, total

ou  parcialmente,  a  qualquer outra  pes§oa  ou  entidade comercial  sem  o  pfevio consentimento

e§crito da outra.

CLAuSuLA DECIMA SEGUNDA -DO FORO

12.1  Fica eleito a Fora da cidade de Caratinga-MG para dirimir quaisquer dtlvidas oriundas desta

parceria.

12.2  E  por  estarem  acordadas.  as  partes  firmam  o  presente  TERMO  DE  PARCERIA  como

manifesta85o de suas vontades, em duas vias de igual teor e forma, na presence da§ testemunhas

abaixo qualificadas.

Nome:  o4 u L® c. r, al  AeAL7v

CPF..   ooo   8Sb  .jobs
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PROPOSTA COMERCIAL DE PARCERIA POR CONVENIO

Somos do Grupo Educacional IBRA-, o grupo de ensino que mais cresce no Brasil. Temos
alunos em todos os estados brasileiros e diversas parcerias com empresas que proporcionam
aos sous colaboradores uma possibilidade de estudar com baixo valor de investimento.

Conheca nossos produtos:

Cursos de Capacita§ao Profissional :

Cursos Valor de lv[ercado Valor par Convenio
CaDacitacao 60 horas R$ 80,00 R$60,00
Capacitacao 120 horas R$ 160,00 R$ 120,00
Capecitacao 180 horas R$ 210,00 R$ 180,00
Capacjtacao 240 horas R$ 270,00 R$ 240,00

Cursos de P6s Graduaeao:

Cursos Valor de Mercado Valor por Convenio
Area Educacional R$150,00 (mensais -15x) R$ 75,00 (men§ais -15x)
Area Empresarial R$150,OO (mensais -15x) R$ 75,00 (mensais -15x)

Area da Sai]de R$150,00 (mensais -15x) R$ 75,00 (mensais -15x)
Area Pt)bllca R$150,00 (mensais -15x) R$ 75,00 (mensais - 15x)

Area de Seguranca R$150,00 (mensais -15x) R$ 75,00 (mensais - 15x)

Cursos de Complementa§ao Pedag6gica -2a Licenciatura

C-ursos Valor de Mercado Valor por Convenio
2a Licenciatura: Matricula (350,00) Matricula (250,00)
Mensalidades: R$ 249,00 (mensais-18x) R$ 196,00 (mensais-18x)

Vantagens para empresa;

•      Nao ha desconto em folha, basta apenas que a funcionario comprove vinoulo;
•      Naohaencontros.
•      Certificagao em no maximo90dias.

•     OBSERVACAO:  Fechando uma parceria o valor a vista ou no cartao tom desconto
especial. (Todos os alunos deverao entrar em contato diretamente comigo Camyla
Sabino Vvhats App (33) 98877-5335 ou pelo e-mail comercial37@hctmail.com)
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