João Pessoa, 18 de novembro de 2016.
Conforme entendimento, abaixo Contrato de Convênio de Descontos para sua análise:

CONTRATO DE CONVÊNIO DE DESCONTO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Quadro I - Contratada
Empresa: CCAA João Pessoa
CNPJ: 08.105.882/0001-61
Endereço: Rui Carneiro, 885.
Bairro: Jardim Luna

Cidade: João Pessoa

Estado: PB

Telefone: 83 3226-1561

Quadro II - Contratante
Empresa: Associação Paraibana do Ministério Público
CNPJ: 09.193.343/0001-94
Endereço: PÇA VENÂNCIO NEIVA, 38, CEP: 58.011-020
Bairro: CENTRO

Cidade: João Pessoa/PB

Telefone: 3221-2427

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO
I-)

Especificação do curso

•

Curso:

II - )
•

Todos os Cursos ministrados nas Unidades do CCAA João Pessoa.

CONVÊNIO:

50% (cinquenta por cento), NO PRIMEIRO ANO para novos alunos, para associados,
funcionários e dependentes da Associação Paraibana do Ministério Público a ser aplicado
sobre o valor de tabela das mensalidades praticadas nas unidades da Rui Carneiro, Bessa,
Centro, Shopping Sul, Geo Sul do CCAA João Pessoa.

OBS.: Os descontos acima referem-se apenas as mensalidades para novos alunos, não se
aplicando aos livros, que deverão ser seguir valores correspondentes aos valores de
balcão.
III-)

Validade do Convênio:
• 12 meses, podendo ser renovado por expressa vontade das partes.

Por este instrumento firma-se o convênio entre as partes, empresas mencionadas nos Quadros I e II,
conforme cláusulas abaixo.
Cláusula I - Objeto
1.1 - O objeto do presente contrato é a prestação de serviços em cursos na área de Ensino de Idiomas com
convênio de descontos para os associados, funcionários e seus dependentes, conforme acima.

Clausula II - Deveres da Contratada
2.1 2.2 2.3 2.4 -

Conceder os descontos aos alunos acima mencionados, durante o período contratual;
Fazer teste de nivelamento com os alunos para definição de nível e determinação do módulo que
cada um deverá iniciar, caso necessário;
Cumprir a carga horária referente ao curso em aulas dadas, adequando o cronograma a possíveis
férias, feriados ou emendas de feriados;
Emitir 1 (um) contrato de Prestação de Serviços para cada aluno, obedecendo os descontos acima
concedidos.

Cláusula III - Deveres da Contratante:
3.1 -

Divulgar o benefício do Convênio de Descontos junto aos seus associados, dependentes e
funcionários.

Cláusula IV - Rescisão
4.1 –

O presente contrato deverá vigorar até o final do período letivo do curso contratado, podendo, no
entanto, ser rescindido nas seguintes hipóteses:
a) Por quaisquer das partes pela ofensa a cláusulas contratuais, ou outro motivo como mudança de
normas ou política empresarial, com um mês de antecedência, devendo no entanto quitar o saldo
devedor referente às aulas recebidas.

Cláusula V - Disposições Gerais
5.1 -

5.2 -

5.3 -

5.4 –

E por
forma.

O CCAA João Pessoa obriga a utilização do material didático para cada aluno por semestre,
consequentemente, é absolutamente vedada a utilização do mesmo material didático por mais de
um aluno, sob pena de rescisão do presente contrato.
Os valores constantes deste contrato serão fixos, porém poderão ser repactuados entre as partes,
no caso de alterações significativas nos índices inflacionários, levando-se em conta um indicador
acordado entre as partes.
O vínculo do Contrato de Convênio de Descontos para a Contratante se limita única e
exclusivamente ao benefício do desconto para seus associados, funcionários e dependentes.
Portanto a Contratante não será responsável, em nenhuma hipótese pelo inadimplemento por
parte dos beneficiários.
Além do pactuado no presente contrato os beneficiários e/ou seus representantes deverão e assinar
contrato de prestação de serviço diretamente com a contratada, o qual oportunamente se anexa ao
contrato de convênio com a Associação Paraibana do Ministério Público.
estarem assim, justas e contratadas, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e

Associação Paraibana do Ministério Público
Francisco Bergson Gomes Formiga Barros

CCAA João Pessoa

