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CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM AEUS E SINDICATO DAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS ELETRO-

ELETRÔNICAS DA BAIXADA SANTISTA

PARTES

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DO LITORAL SANTISTA - AELIS, inscrita no CNPJ sob nO 44.952.711/0001-31,
mantenedora do Centro Universitário Monte Serrat - UNIMONTE, jurídica com sede na cidade de Santos, Estado de
São Paulo, estabelecida à Avenida Rangel Pestana nO 99, nos termos previstos em seu Estatuto Social, doravante
denominada como CONVENENTE.

SINDICATO DAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS ELETRO-ELETRÔNICAS DA BAIXADA SANTISTA, pessoa

jurídica com sede na RUA GENERAL CÂMARA - NOS - CONJ 907/908 - CENTRO - SANTOS - SÃO

PAULO - 11010121, inscrita no CNPJ (MF) sob o nO. 60.012.168/0001-49, nos termos previstos nos

seus respectivos atos constitutivos, doravante denominados CONVENIADA, quando em conjunto

denominadas simplesmente Partes.

PREMISSAS:

Considerando que é do interesse da CONVENIADA a obtenção de descontos nas mensalidades para

seus funcionários em cursos oferecidos pela CONVENENTE.

Considerando que é do interesse da CONVENENTE receber em seus cursos os

ASSOCIADOS,FUNCIONÁRIOS da CONVENIADA e seus cônjuges, parentes em linha reta até primeiro

grau (pais e filhos) , doravante denominados "BENEFICIÁRIOS".

Resolvem as Partes, celebrar o presente Contrato de Convênio de acordo com as cláusulas e condições

adiante pactuadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1- Constitui objeto do presente instrumento, a concessão de descontos no valor das mensalidades

dos cursos oferecidos pela CONVENENTE aos BENEFICIÁRIOS, excetuando-se, c

matrículas e re-matrículas.

1.1.1 - Nos termos dos artigos 127 e 128 do Código Civil - 2002, o direito aos descontos co
•

aos beneficiá rios do presente Convênio, está submetido à condição resolutiva, represen a pela

obrigação do pagamento até o 50 dia útil de cada mês, sendo certo, pois, que a realiz ao e tal

pagamento após o vencimento extinguirá o direito ao desconto, naquele mês específico, obrigan

beneficiá rio a pagar o valor intégral da mensalidade, acrescida de multa, juros e correção monetá
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CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS

2.1 - Durante o prazo de vigência deste Convênio, e sem prejuízo das demais obrigações

assumidas, a CONVENENTE obriga-se a oferecer descontos nas mensalidades vigentes dos

cursos oferecidos, conforme o quadro abaixo:

PERCENTUAL DE DESCONTOS
GRADUAÇÃO PÓS-GRADUAÇÃO

Tecnólogo Bacharelado Licenciatura Lato Sensu
15% 15% 15% 15%

*Planeiamento Municioal
15%

2.1.1 - Pode a CONVENIADA, à sua escolha, se responsabilizar pela integralidade do pagamento do

valor das mensalidades do BENEFICIÁRIO, caso em que, além dos descontos constantes do quadro

acima, cada aluno por ela custeado terá um desconto adicional de 5% (cinco por cento).

2.1.1.1 - Caso seja de interesse da CONVENIADA responsabilizar-se pelo pagamento das

mensalidades do BENEFICIÁRIO, será necessária a confecção da CARTA CONTRATO que,

devidamente preenchida, deverá ser enviada pelo DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS OU

DEPARTAMENTO FINANCEIRO DA CONVENIADA ao Gerente de Negócios da CONVENENTE, ou

enviada diretamente ao SETOR DE RELAÇÕES EXTERNAS da mesma, situado à Rua Brás Cubas,

344, Vila Mathias SantosjSP - CEP: 11015-555 - SantosjSP.

2.1.1.2 - Fica estabelecido que, caso não seja mais de interesse da CONVENIADA custear as

mensalidades do BENEFICIÁRIO, conforme disposto nos itens 2.1.1 e 2.1.1.1, deverá a mesma

proceder à confecção da RESCISÃO DA CARTA CONTRATO, que deverá ser assinada pelo

responsável do departamento de Recursos Humanos ou Departamento Financeiro e com o carimbo da

CONVENIADA.

2.1.2 - Os descontos objeto do presente convênio, mencionados na cláusula 2.1, não são cumulativos

com nenhum outro benefício oferecido pela CONVENENTE, exceto com o desconto p ntualidade,

que desde que efetivamente caracterizado, será somado aquele concedido na clá sula 2.1.

2.1.4 - Para que os descontos sejam concedidos, se faz necessária

'.2.1.3 - Os descontos não têm caráter retroativo às mensalidades efetuadas antes

contrato.
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1°) A empresa CONVENIADA deverá estar cadastrada no sistema de gerenciamento de convênios da

CONVENENTE, disponível no site www.unimonte.br.

2°) Somente após efetivo cadastro da CONVENIADA no sistema de convênios e entrega de referido

contrato devidamente assinado ao Setor de Relações Externas da CONVENENTE, é que o

BENEFICIÁRIO poderá proceder à solicitação do benefício de convênio, através do site

www.unimonte.br.

3°)0 procedimento de solicitação do benefício de convênio efetivado através do site

www.unimonte.br visando a concessão de desconto parcial para o período letivo correspondente

deverá obedecer os prazos limites para inclusão de nomes

4°) A aprovação da solicitação de descontos feita pelo BENEFICIÁRIO será de responsabilidade da

CONVENIADA.

50) No caso dos alunos não serem funcionários da CONVENIADA e sim seus cônjuges, pais ou filhos,

os mesmos deverão entregar os documentos comprobatórios de parentesco diretamente à
CONVENENTE, em seus Multiatendimentos, para conferência deste parentesco. Desta forma, cabe à

CONVENIADA somente proceder à aprovação do vínculo dos citados funcionários responsáveis por

tais cônjuges, pais ou filhos.

6°) Somente após aprovação pela CONVENIADA é que os descontos serão concedidos ao

BENEFICIÁRIO.

7°) Tendo em vista que os boletos de cobrança são expedidos e enviados com antecedência, a data

em que se der a aprovação pela CONVENIADA será o marco para a contagem do prazo de concessão

dos descontos, que serão feitos a partir das seguintes datas base:

- Nos casos em que as solicitações de descontos forem aprovadas pela CONVENIADA até o dia 20 de

cada mês, os descontos serão concedidos nos boletos entregues no 20 (segundo) mês após a

aprovação, retroagindo, porém, os efeitos do referido desconto ao mês seguinte à apr ação. (Vide

quadro exemplificativo nO1)

- Nos casos em que as selicitações de descontos forem aprovadas pela CONVENIADA a p

21 de cada mês, os descontos serão concedidos nos boletos entregues no 3° (terceiro) m

aprovação, retroagindo, porém, os efeitos do referido desconto aos 2 (dois) mes s se

aprovação. (Vide quadro exemplificativo nO2).
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~UADRO EXEMPLIFICATIVO 1

01/20 de Fevereiro Março Abril Maio 01/20 de
Janeiro Junho

Boleto com Boleto com
Aprovado valor desconto Boleto com desconto Boleto com Boleto com
até dia 20 normal sem lançado x2 desconto desconto

desconto (Fev. + Março)

~UADRO EXEMPLIFICATIVO 2

Fevereiro Março Abril Maio 01/20 de
21/31 de Junho
Janeiro

Aprovado a Boleto com Boleto com valor Boleto com descontovalor Boleto com Boleto compartir do normal sem normal sem lançado x3 desconto descontodia 21 desconto desconto (Fev. + Março + Abril)

2.1.5 - Fica estabelecido que, a cada final de semestre letivo, dentro dos prazos estabelecidos pela

CONVENENTE, a CONVENIADA deverá conferir e renovar no sistema de gerenciamento de

convênios os FUNCIONÁRIOS BENEFICIÁRIOS e os FUNCIONÁRIOS CUlOS DEPENDENTES

SElAM BENEFICIÁRIOS e usufruem dos descontos. Os mesmos terão direito à percepção dos

descontos para o semestre seguinte. Ressalte-se que a CONVENIADA deverá também excluir do

sistema os funcionários desligados ou não mais vinculados a ela.

2.1.5.1 - A cada semestre, após proceder à renovação de todos os BENEFICIÁRIOS, a

CONVENIADA deverá encaminhar o relatório expedido pelo sistema, contendo os nomes de todos os

beneficiários aprovados, devidamente assinado pelo representante legal da empresa, à

CONVENENTE.

2.1.5.2 - Caso a CONVENIADA não faça a renovação dentro dos prazos estabelecidos

pela CONVENENTE a cada semestre, os descontos concedidos aos BENEFICIÁRIOS serão

suspensos para o semestre subseqüente.

2.1.6 - A CONVENIADA deverá aprovar as solicitações de descontos objeto deste con ênlo

dependentes (Pais, Cônjuges e Filhos) de seus funcionários, levando-se em conta que ínculo

entre eles existente, foi conferido e aprovado pela CONVENENTE, por meio da document

deverá ser entregue pe'os dependentes/alunos diretamente à CONVENENTE. Assi ,

CONVENIADA
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proceder somente à aprovação dos funcionários cujos dependentes sejam beneficiá rios. Sendo certo

que, somente após aprovação pela CONVENIADA é que se dará o direito à concessão dos descontos.

2.1.6.1 - A ausência de aprovação pela CONVENIADA dos descontos solicitados pelos

BENEFICIÁRIOS irá acarretar a não concessão dos benefícios ora pactuados.

2.1.7 - A CONVENIADA deverá proceder à alteração no sistema de gerenciamento de conveniados

caso ocorra o desligamento do FUNCIONÁRIOjBENEFICIÁRIO ou do FUNCIONÁRIO CUJO

. DEPENDENTE SEJA BENEFICIÁRIO, para exclusão do benefício para o semestre subseqüente.

2.1.7.1 - Caso haja o desligamento do funcionário com a CONVENIADA, o benefício de desconto nas

mensalidades do semestre vigente ao desligamento continuará válido até o fim do mesmo, sendo

cancelado a partir do semestre subseqüente.

2.1.8 - A CONVENENTE oferece isenção ou desconto do valor pago na 1a mensalidade (taxa de

matrícula), para os funcionários que venham a se transferir para a Unimonte, mediante comprovação

do pagamento da taxa de matrícula em outra IES (Instituição de Ensino Superior). Fica claro que o

BENEFICIÁRIO deverá pagar a eventual diferença, no valor da 1a mensalidade (taxa de matrícula),

estabelecidos pela AELIS, caso este seja superior ao valor pago em outra IES.

2.2. - Durante o prazo de vigência deste Contrato, e sem prejuízo das demais obrigações assumidas,

a CONVENIADA obriga-se a:

2.2.1 - Divulgar aos seus funcionários, por meio físico (panfleto ou cartaz) e eletrônico, os termos do

presente Convênio, bem como as informações referentes aos processos seletivos e demais atividades

desenvolvidas pela CONVENENTE;

2.2.2 - Informar à CONVENENTE a realização de processos de contratação de estagiáriosjtrainees

pela CONVENIADA, bem como todas as particularidades referentes, para que seja possível proceder à

divulgação interna às pessoas capacitadas para que possam concorrer as vagas;

2.2.3 - Cadastrar-se no sistema de gerenciamento de convênios da CONVENEN

entrega de referido contrato devidamente assinado e aprovar as solicitações de descont

BENEFICIÁRIOS. •
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2.2.4 - Conferir e renovar no sistema de gerenciamento de convênios, ao final de cada semestre -

observados os prazos estabelecidos pela CONVENENTE - a relação dos eventuais BENEFICIÁRIOS

contemplados pelos descontos e demais benefícios concedidos neste contrato de convênio, conforme

estabelecido supra;

2.3 - Durante o prazo de vigência deste Convênio, os BENEFICIÁRIOS obrigam-se a:

2.3.1 - Cumprir as normas fixadas pela Instituição, bem como seu Regimento Interno e contrato de

. matrícula;

2.3.2 - Pagar as mensalidades até o 5° dia útil de cada mês, para que tenham direito ao desconto e

demais benefícios concedidos neste contrato de convênio, sendo que os pagamentos feitos fora dos

prazos de vencimento fixados pela CONVENIADA implicarão na perda dos benefícios, naquele mês

específico, obrigando o beneficiário a pagar o valor integral da mensalidade, acrescido de multa, juros

e correção monetária contratualmente estipulados, caso seja aplicável, conforme dispõe o item 1.1.1.

2.3.3 - Proceder à solicitação de descontos no sistema de gerenciamento de convênios, fornecendo as

informações exigidas, a fim de comprovar seu vínculo com a CONVENIADA, para obter o direito aos

descontos e demais benefícios, concedidos neste contrato de convênio após a aprovação e renovação

conforme estabelecido.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO CONVÊNIO

3.1 - As partes pactuam que o convênio abrangerá os alunos/BENEFICIÁRIOS que ingressarem na

AELIS após a assinatura do contrato, bem como aqueles nela já matriculados, mediante solicitação do

benefício por parte do aluno. Os descontos somente serão concedidos após aprovação pela

CONVENIADA da solicitação de descontos feita pelo BENEFICIÁRIO, observadas as seguintes datas

base:

- Nos casos em que as solicitações de descontos forem aprovadas pela CONVE

dia 20 de cada mês, os descontos serão concedidos nos boletos entregues no 2

mês após a aprovaçãoj retroagindo, porém, os efeitos do referido desconto ao m

à aprovação. (Vide quadro exemplificativo nO 1)
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- Nos casos em que as solicitações de descontos forem aprovadas pela CONVENIADA a

partir do dia 21 de cada mês, os descontos serão concedidos nos boletos entregues no 30

(terceiro) mês após a aprovação, retroagindo, porém, os efeitos do referido desconto aos 2

(dois) meses seguintes à aprovação. (Vide quadro exemplificativo nO 2)

3.2 - Os percentuais de descontos descritos neste contrato de convênio incidirão, apenas, sobre o

valor das mensalidades, ficando excluído da aplicacão do referido desconto. o valor

correspondente à matrícula e re-matrícula, aquisição de materiais didáticos ou quaisquer outras

taxas e valores assumidos pelo BENEFICIÁRIO.

3.3 - É condição para fazer jus aos descontos e demais benefícios concedidos neste contrato de

convênio, que as partes cumpram as obrigações que lhe são designadas.

CLÁUSULA QUARTA - DAS DESPESAS E PAGAMENTOS

4.1 - Ressalvada a execução prevista no subitem 2.1.1 do presente instrumento:

- O pagamento das mensalidades, matrículas, re-matrículas e outras eventuais despesas serão

realizadas diretamente pelos BENEFICIÁRIOS à CONVENENTE, dentro dos valores e formas de

pagamentos definidos pela mesma;

- A CONVENIADA não executará descontos em folha de pagamento de seus funcionários referente a

despesas de qualquer natureza, ou pagamentos oriundos do presente convênio, salvo se assim

preferirem a CONVENIADA e BENEFICIÁRIO;

- A CONVENIADA não responderá pela inadimplência de qualquer dos BENEFICIÁRIOS, uma vez

que o presente instrumento de convênio visa, tão somente, regular o percentual e a forma de

concessão de desconto;

- No presente Convênio não haverá aporte ou repasse financeiro entre os partícipes, salvo no que toca

ao eventual compromisso previsto no subitem 2.1.1.

4.3 - A CONVENIADA não se responsabilizará por nenhum ônus que os BENEFICIÁRI

assumir com a CONVEN~NTE divergente do objeto do presente Convênio, uma vez que

responsabilidade única e exclusiva.
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CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO

5.1 - O presente convênio terá vigência por TEMPO INDETERMINADO, a contar de sua assinatura.

5.2 - As partes poderão, ainda, a qualquer tempo, sem qualquer ônus, denunciar o presente

Convênio, mediante prévia notificação, cujos efeitos consubstanciar-se-ão no prazo de 60 (sessenta)

dias, a contar de seu recebimento, sendo que este prazo deverá obedecer ao encerramento do

semestre letivo.

5.3 - A responsabilidade de aprovar as solicitações de descontos feita pelos BENEFICIÁRIOS

compete à CONVENIADA. Diante disso, caso ocorra aprovação indevida de funcionários/beneficiários

desligados ou não vinculados à CONVENIADA, o presente contrato de convênio será passível de

rescisão, bem como, serão suspensos todos os benefícios de descontos concedidos pela

CONVENENTE, sem detrimento do dever da CONVENIADA de indenizar os prejuízos que por ventura

a CONVENENTE venha a sofrer em razão da inobservância desta obrigação.

CLÁUSULA SEXTA - DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1 - A execução do presente instrumento não implicará ônus de qualquer natureza para ambas as partes.

6.2 - Este contrato só poderá ser alterado mediante termo aditivo devidamente assinado pelos

representantes legais de ambas as partes.

6.3 - Sem a prévia e expressa anuência da CONVENIADA, é terminantemente vedada a

CONVENENTE utilizar I explorar marcas e I ou logos daquela e vice-versa.

6.4 - Nenhuma das condições deste Convênio deve ser entendida como meio para constituir uma

sociedade, joint venture, relação de representação comercial entre as partes, nem ainda vínculo

empregatício entre os empregados, prepostos, contratados e lou sub-contratados da CONVENENTE e

da CONVENIADA, sendo cada uma, única, integral e exclusivamente responsável por seus atos e

obrigações.

6.5 - As cláusulas deste contrato consolidam o completo entendimento das Partes e pre

quaisquer entendimentos firmados anteriormente.
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CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO

7.1 - As partes elegem o foro da Comarca de SantosjSP, como competente para dirimir quaisquer

dúvidas ou demandas oriundas do presente instrumento.

E, por estarem ajustadas, assinam as partes este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e

forma, na presença das duas testemunhas abaixo indicadas.

Santos, 12 de JANEIRO de 2010.

PELA CONVENIADA

e marketing e Rj!1

Internacionais

SERGIO VIEIRA DA CUNHA

Responsável legal

;'
o Igo Mendes Horta

Gerente de Relações Externas.

Testemunha Testemunha

CPF: CPF:

Nome: Nome:


