
CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE COMENDADOR GOMES – MG E A 
UNINTER EDUCACIONAL S/A 
 
 
Pelo presente instrumento, de um lado, MUNICIPO DE COMENDADOR GOMES, pessoa jurídica 
de direito público, inscrito no CNPJ/MF nº 76.105.519/0001-04, inscrição Estadual isento, com 
sede na Praça Manoel Bertoldo da Silva nº 31, centro, CEP: 38.250-000 Comendador 
Gomes/MG, endereço eletrônico pessoal@comendadorgomes.mg.mg.br, por seu 
representante Jerônimo Santana Neto, portador da RG nº M – 6.804.533 SSP/MG, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 802.051.786-34, residente e domiciliado à Rua São Sebastião nº 350, centro, 
CEP: 38.250-000, Comendador Gomes, Estado de Minas Gerais, doravante denominada 
CONVENIADA, e de outro, UNINTER EDUCACIONAL S/A, pessoa Jurídica de direito privado, 
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 02.261.854/0001-57, com sede na Rua Saldanha Marinho, 131, 
Bairro Centro, cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP: 80.410-150, mantenedor do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL – UNINTER, neste ato representado na forma do seu 
Estatuto, doravante denominado UNINTER, vem firmar o presente Convênio, que se regerá 
conforme as seguintes clausulas e condições: 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 
A UNINTER é empresa que atua no ramo Educacional, promovendo e ministrando cursos de 
Graduação, Pós graduação e Extensão nas modalidades de ensino à Distancia e Presencial, com 
reconhecida e solida participação no cenário nacional, o que denota a notória especialização 
da empresa associada a técnica especializada desempenhada em seu mister de prestação de 
serviços educacionais. 
 
A CONVENIADA é pessoa jurídica de direito publico, ciente de todas as atribuições legais 
inerentes à espécie e sua necessária formalização, com interesse na formação e 
aprimoramento profissional dos Beneficiários relacionados neste instrumento, para melhor 
desempenho de suas atividades públicas e para reflexo e beneficio direto ao interesse dos 
cidadãos; 
 
Para efeitos do presente Convenio, entende-se por Beneficiários: 
 
Para todos os entes, inclusive empresa, com natureza jurídica de direito público: servidores 
públicos com vinculo estatutário, celetista ou comissionado, desde que integrantes 
diretamente do quadro de pessoal da CONVENIADA; 
 
A CONVENIADA possui aproximadamente 250 funcionários. 
 
Este Convênio se processa em caráter não oneroso, colaborativo e sem exclusividade. Ainda 
assim, é realizado diante da notória especialização e da prestação de serviço técnico 
educacional da UNINTER, de caráter continuado e essencial aos beneficiários. 
 
As partes têm, entre si, justo e acertado o que segue: 
 
 



I – DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICAS 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA 
 
O presente Convênio tem por objeto a concessão de descontos a serem oferecidos sem ônus 
para a CONVENIADA, e em favor dos Beneficiários, pela UNINTER, empresa especializada na 
prestação de serviços educacionais de formação e aprimoramento profissional, diante da 
singularidade dos serviços prestados e da notória especialização, nos termos do art. 13 C/C art. 
25, inc. II, da Lei Federal nº 8.666/1993. 
 
II – DOS DESCONTOS E DA FORMA DE FORNECIMENTO 
 
CLÁUSULA SEGUNDA 
 
A UNINTER compromete-se a conceder aos Beneficiários, do presente Convênio, vinculados á 
CONVENIADA, o desconto de     10%(Dez por cento) para os cursos de modalidade EAD (a 
distância) sobre o valor líquido das mensalidades dos cursos, condicionais ao pagamento 
rigorosamente em dia, em conformidade com o contrato de cada um dos Beneficiários. 
Parágrafo Primeiro – Pra efeitos do presente Convênio, entende-se por Beneficiários os 
servidores públicos com vínculo estatutário, contratada ou comissionado, desde que 
integrantes diretamente do quadro de pessoal da CONVENIADA; 
Parágrafo Segundo – Os descontos serão concedidos pela UNINTER  mediante comprovação 
pelo Beneficiário do vínculo com a CONVENIADA, sempre a cada processo de matrícula, 
renovação de matrícula ou ingresso em novos cursos, bem como do vínculo de pertinência 
entre o curso e a atividade desempenhada junto á CONVENIADA. 
Parágrafo Terceiro – O direito aos descontos deste Convênio iniciará a partir da data de 
protocolo de requerimento próprio pelo Beneficiário junto á instituição, sob responsabilidade 
exclusiva da CONVENIADA, sendo que em nenhuma hipótese serão concedidos descontos 
retroativos. 
Parágrafo Quarto – O percentual de desconto mencionado é exclusivo sobre os valores das 
mensalidades, não incidindo tal beneficio sobre demais encargos da prestação de serviços 
educacionais, tais como matrícula, taxas acadêmicas, emissão de documentos, declarações, 
atestados acadêmicos, certificado de extensão curricular, realização de provas de segunda 
chamada, realização de provas de recuperação de conceito, análise e aprovação de 
incorporação de disciplina complementar ao curso, entre outros, os quais deverão ser 
solicitados e adimplidos pelos Beneficiários. 
Parágrafo Quinto – Excluem-se os descontos deste convênio aos Alunos Beneficiários de bolsa 
de estudo integral ou parcial fornecidas pelo Instituto IBGPEX, braço de responsabilidade 
socioambiental do Grupo UNINTER. 
Parágrafo Sexto – Para fins de atendimento ao disposto no parágrafo primeiro da CLÁUSULA 
SEGUNDA serão entendidos como pertencentes os cursos integrantes do portfólio da UNINTER 
conforme informações constantes no site: WWW.uninter.com. 
 
 
 
 



CLÁUSULA TERCEIRA 
No procedimento de matricula ou de solicitação do beneficio objeto do presente convênio, os 
Beneficiários deverão apresentar no Polo de Apoio Presencial da UNINTER qualquer 
documento que comprove a sua condição de servidores públicos, garantindo á UNINTER, 
sempre que entender necessário, a solicitação de quaisquer outros documentos adicionais. 
Parágrafo Primeiro – Os Beneficiários que deixarem de comprovar a condição prevista na 
CLÁUSULA SEGUNDA, Parágrafo Primeiro, restarão automaticamente impossibilidade de 
perceber os benefícios previstos neste Convênio. 
Parágrafo Segundo – Em caso de perda superveniente da condição de Beneficiário caberá á 
CONVENIADA informar imediatamente a UNINTER acerca da situação, exonerando a UNINTER 
de qualquer responsabilidade sobre a verificação da condição de BENEFICIÁRIO. 
 
CLÁUSULA QUARTA  
Os Beneficiários do presente Convênio estarão sujeitos ao ESTATUTO, ao Regimento Geral e as 
Normas e Procedimentos Internos da UNINTER. 
 
CLÁUSULA QUINTA  
Cumpre aos Beneficiários a responsabilidade pessoal e exclusiva pelos pagamentos das 
mensalidades dos cursos contratados, não havendo qualquer ou despesa a ser suportado pela 
CONVENIADA no que diz respeito á referida contratação. 
 
III – DAS OBRIGAÇÕES DA UNINTER 
 
CLÁUSULA SEXTA  
São obrigações da UNINTER: 
I- Fornecer descontos aos Beneficiários vinculados á Conveniada no local, preço e nas 
condições previstas neste Convênio. 
II- Manter durante a vigência deste Convênio todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas para a assinatura do presente instrumento, bem como as condições necessárias a 
vinculação direta entre empresa e ente público. 
III- Não opor embaraço ao acompanhamento e fiscalização da execução do presente Convênio 
por parte da CONVENIADA, devendo prestar todas as informações requeridas no sentido de 
sanear eventuais vícios e inconformidades no atendimento do objeto previsto no presente 
instrumento. 
 
IV – DA VIGÊNCIA E HIPÓTESE DE RESCISÃO 
 
CLÁUSULA OITAVA 
O presente Convênio terá vigência até 31.12.2020, a contar da data de assinatura deste 
instrumento, podendo ser prorrogado desde que haja previsão legal, mediante acordo das 
partes através de Termo Aditivo e, em nenhuma hipótese, poderá ser prorrogado por prazo 
indeterminado. 
 
CLÁUSULA NONA 
O presente Convênio poderá ser alterado pelas partes nas seguintes condições: 
Parágrafo primeiro – UNILATERALMENTE PELA CONVENIADA: 



I – quando houver modificação nas especificações, para melhor adequação técnica aos seus 
objetivos. 
 
Parágrafo primeiro – POR ACORDO DAS PARTES: 
I – quando necessário a modificação do regime de execução do serviço, bem como modo de 
fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais 
originários. 
 
Parágrafo terceiro – Por qualquer outra hipótese prevista no art. 65 da Lei 8.666/93, no que 
couber. 
 
CLÁUSULA DEZ 
O presente Convênio poderá ser denunciado a qualquer tempo, e rescindindo de pleno direito, 
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, por comum acordo entre as 
partes, ou ainda por descumprimento das normas estabelecidas na legislação vigente, por 
inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas ou condições, ou pela superveniência de 
norma legal ou de fato que o torne material ou formalmente inexecutável, sem quaisquer ônus 
advindos dessa medida, imputando-se ás partes as responsabilidades das obrigações 
decorrentes do prazo em que tenha vigido e lhes creditando os benefícios adquiridos no 
mesmo período, garantido o reconhecimento dos direitos da administração, nos termos do art. 
77 da Lei Federal nº 8.666/1993. 
Parágrafo Único – Ocorrendo a rescisão deste Convênio, os descontos serão mantidos aos 
Beneficiários, podendo estes usufruí-los até a conclusão do curso no qual estejam 
efetivamente matriculados, salvo em caso fortuito ou força maior. 
 
VI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
CLÁUSULA ONZE 
Para a execução desde contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer 
a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, 
tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, 
compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que 
constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou 
indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma que não relacionada a este 
contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma. 
Parágrafo Primeiro – A CONVENIADA declara estar ciente que o presente Convênio se 
aperfeiçoará em formato essencialmente colaborativo e não oneroso. 
Parágrafo Segundo – Tendo em vista a realização do presente Convênio em caráter 
essencialmente colaborativo (que não envolve pagamentos), a CONVENIADA declara que 
possui parecer Jurídico, ato autorizador e/ou Lei especifica que autoriza o presente ajuste, 
bem como se compromete a realizar todas as publicações obrigatórias via Diário Oficial. 
Parágrafo Terceiro – Declaram as partes que se encontram regularmente representadas, em 
plena conformidade com seus atos constitutivos e/ou termo de posse, sendo, portanto, 
amplamente capazes de assumir as obrigações ora ajustadas. 
 
 
CLÁUSULA ONZE 



Para a execução deste Convênio e os casos omisso serão regulados pela Lei Federal nº 
8.666/1993 e suas alterações posteriores, pelos preceitos de Direito Público, aplicando-lhe, 
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições do direito privado, 
nos termos do art. 54, inc. XII da Lei Federal nº 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA TREZE 
Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer 
a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, 
tanto quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens 
financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção 
sob as leis de qualquer país, seja de forma  direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, 
ou de outra forma que não relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda, que seus 
prepostos e colaboradores ajam da mesma forma. 
 
VII – DO FORO DE ELEIÇÃO 
 
CLÁUSULA QUATORZE 
AS partes elegem o foro da Comarca de Lapa, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja para dirimir questões oriundas do presente instrumento 
que não possam ser solucionadas administrativamente. 
 
 
E, por estarem assim justas e de acordo, as partes firmam o presente instrumento, em 02 
(duas) vias, na presença das testemunhas. 
 

Comendador Gomes, 11 de setembro de 2018. 
 

 
 
___________________________                                     _______________________ 

     Jeronimo Santana Neto                                                   UNINTER EDUCACIONAL S/A 
           Prefeito Municipal                                      
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 
________________________ 
Nome: 

CPF: 
 
________________________ 

Nome: 
CPF: 

 



 


