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 Setor de Contratos 

Quadra 602 Norte Avenida Joaquim Teotônio Segurado Conjunto 01 Lote 06 - Bairro Plano Diretor Norte
- Palmas-TO - CEP 77006-700 

Telefone: (63) 3215-1240 - www.crato.org.br

 

TERMO DE PARCERIA Nº 10/2022/CRA-TO

PROCESSO Nº 476925.000156/2022-22

 

 

TERMO DE PARCERIA QUE ENTRE SI
CELEBRAM O CONSELHO REGIONAL
DE ADMINISTRAÇÃO DE TOCANTINS
(CRA-TO) E FUNDACAO DE APOIO
CIENTIFICO E TECNOLOGICO DO
TOCANTINS.

 

O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE TOCANTINS (CRA-TO), pessoa jurídica de direito
público, CNPJ nº 08.194.674/0001-86, com Sede à Quadra 602 Norte, Av. Teotônio Segurado, Cj. 01 Lote
06, Palmas/TO, CEP: 77.006-700, neste ato representado por sua Presidente em Exercício,
a senhora Admª. Martha Helena Rodrigues de Souza, brasileira, casada, administradora, CIP 01936, e o
diretor administra�vo financeiro Adm. David Panisset Santana, brasileiro, casado, administrador,
CIP 00110, recebem in�mações e no�ficações no endereço acima citado, doravante denominado CRA-
TO.  E a FUNDAÇÃO DE APOIO CIENTIFICO E TECNOLOGICO DO TOCANTINS, inscrito no CNPJ sob o nº
06.343.763/0001-11 com sede  na A ORLA 14 - Praia da Graciosa, Av. Parque, QI 04 Lote 03, Palmas/TO,
neste Estatuto Consolidado representado por Tarso da Costa Alvim - Presidente do Conselho de
Administração, nos termos de seus estatutos sociais, doravante denominado PARCEIRO(A), têm justo e
acordado o quanto segue:

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto deste Termo de parceria é ofertar descontos e bene�cios  para realizar PÓS-
GRADUAÇÃO LATO SENSU LIDERANÇA E FORMAÇÃO DE GESTORES, E O MBA EXECUTIVO EM
INTELIGÊNCIA DE MERCVADO, conforme descrito na Cláusula Quarta, para os Profissionais de
Administração, registrados e adimplentes, junto ao CRA-TO, mediante comprovação, bem como, aos
colaboradores do  CRA-TO, aptos, interessados e  que se enquadrem nas seguintes condições:

I -  Seja pessoa �sica, profissional de administração, devidamente registrado.

II -  Tenha vínculo com o CRA-TO na condição de empregados, contratados e
estagiários.

III - Não possua débitos, a qualquer momento, com PARCEIRO e nem com o CRA-
TO.
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Parágrafo Primeiro - O bene�cio referido nos itens acima não se acumula aos outros integrantes de promoções
internas do PARCEIRO, nesse caso prevalece o maior desconto, ou o escolhido pelo beneficiário.
 
Parágrafo Segundo - O atraso no pagamento, assim como, o desligamento do CRA-TO, no caso dos colaboradores,
acarretará a supressão do direito ao bene�cio, pois o beneficiário deixa de se enquadrar nas condições previstas da
Cláusula Primeira deste.
 
Parágrafo Terceiro – Os bene�cios objeto do presente termo não são retroa�vos e valerão somente para os
contratos firmados a par�r do início da vigência da parceria.
 
Parágrafo Quarto - Os bene�cios  citados acima se estendem aos respec�vos dependentes diretos, tais como
cônjuges e filhos.
 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - RESPONSABILADE 

2.1. O PARCEIRO obriga-se a manter o CRA-TO a salvo de qualquer responsabilidade contra
quaisquer processos, ações administra�vas, cobranças surgidas em decorrência da execução dos serviços,
objeto deste TERMO DE PARCERIA.

2.2. O PARCEIRO é responsável por quaisquer danos comprovadamente causados diretamente
aos beneficiários mencionados na cláusula primeira deste contrato, decorrentes de sua culpa, ou dolo, na
execução dos serviços prestados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a eventual
fiscalização ou o acompanhamento pelo CRA-TO.

2.3. O CRA-TO não assumirá qualquer ônus de ordem financeira ou qualquer outro �po de
responsabilidade, de acordo com a opção feita pelo beneficiário.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DIVULGAÇÃO

3.1. O CRA-TO ficará responsável, exclusivamente através dos seus meios de comunicação, pela
divulgação dos bene�cios oferecidos pelo PARCEIRO, junto aos Profissionais de Administração e
integrantes do CRA-TO, respeitada sua polí�ca interna de divulgações.

3.2. Compe�rá ao CRA-TO a escolha do meio de comunicação que u�lizará na divulgação dos
bene�cios oferecidos pelo PARCEIRO.

3.3. O PARCEIRO enviará ao CRA-TO a logo em PNG. JPG. para inserção no site do Conselho.

3.4. O material de divulgação deverá ser enviado até o 5º dia ú�l de cada mês, e este material
poderá ser divulgado uma vez ao mês, quando solicitado pelo PARCEIRO. Materiais de divulgação
enviados após o 5º dia ú�l serão inseridos no cronograma de divulgação do mês subsequente.

3.5. Deverão ser enviados ao CRA-TO os seguintes materiais de divulgação:

I - Material gráfico contendo o desconto para os beneficiários, bem como a logo
do CRA-TO e PARCEIRO.

II - Material textual com os detalhes para divulgação, com informações a serem
definidas com a assessoria de comunicação do CRA-TO. 

III - O PARCEIRO enviará ao CRA-TO um relatório mensal informando detalhes
referentes à procura dos beneficiários pelo serviço do PARCEIRO.

3.6. O PARCEIRO fica responsável em divulgar na recepção do estabelecimento a parceria com
o CRA-TO, por meio de adesivos e materiais impressos disponibilizados pelo Conselho. 

4. CLAUSULA QUARTA – DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

4.1. A  parceria tem o intuito de oferecer bene�cios e descontos aos registrados que desejem
realizar - PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU LIDERANÇA E FORMAÇÃO DE GESTORES, E O MBA EXECUTIVO
EM INTELIGÊNCIA DE MERCVADO, pela CONVENENTE, o desconto será de 25% (vinte e cinco por cento)
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sob o valor das mensalidades para o pagamento até a data de vencimento do boleto (o desconto não
aplica à inscrições e matrículas).

4.2. Pagamentos efetuados após a data de vencimento incidirão juros e multa e perda do
desconto, conforme contrato a ser firmado individualmente entre a CONVENIADA e o aluno.

 

5. CLÁUSULA QUINTA - REGULARIZAÇÃO 

5.1. Compromete-se o CRA-TO a informar, quando solicitado pelo PARCEIRO, a situação do
interessado a contratar com o PARCEIRO.

5.2. A confirmação da situação do beneficiário junto ao CRA-TO devera ser realizada
via telefone (confirmação imediata) ou e-mail (confirmação em ate 24hs).

 

6. CLÁUSULA SEXTA - COMUNICAÇÃO

6.1. Será de responsabilidade do PARCEIRO a comunicação, no ato da inscrição, da existência
desta parceria com o CRA-TO, para que o Profissional de Administração, colaboradores ou demais
beneficiários venham a apresentar os documentos e assim obter os bene�cios oferecidos.

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - LGPD

7.1. “As partes (CRA-TO/PARCEIRO), por si e por seus colaboradores, obrigam-se
reciprocamente a atuar no presente Termo de Parceria em conformidade com a Legislação vigente sobre
Proteção de Dados Pessoais e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em
especial a Lei nº 13.709/2018, além das demais normas e polí�cas de proteção de dados de cada país
onde houver qualquer �po de tratamento dos dados dos clientes, o que inclui os dados dos clientes
desta”.

 

8. CLÁUSULA OITAVA -  TERMOS ADITIVOS

8.1. Os casos omissos serão resolvidos em comum acordo entre as partes aqui ajustadas de
que haverá documento firmado por ambas, passando a valer como adi�vo a este Termo.

 

9. CLÁUSULA NONA - VALIDADE 

9.1. A presente parceria tem validade até 31 de dezembro do ano vigente, passando a ter
vigência na data da sua assinatura, podendo ser rescindido de pleno direito, a qualquer tempo, por
interesse, conveniência ou inicia�va de qualquer das partes signatárias, mediante aviso prévio, por
escrito, com antecedência de 30 (trinta) dias, sem ônus para as partes. 

9.1.1. No caso de ocorrer a rescisão do presente acordo antes do prazo previsto, os beneficiários
não poderão ter interrompidos os ajustes previamente contratados com o  PARCEIRO  na condição de
CONTRATANTES.

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - FORO

10.1. Os PARCEIROS elegem o foro de Palmas/TO para dirimirem quaisquer dúvidas ou ações
oriundas deste termo, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja,

 

E por estarem justo e contratado, as partes assinam o presente termo.

 

Palmas, 18 de março de 2022.
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CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO TOCANTINS

 

Adm. Edson Cabral de Oliveira

Diretor Ins�tucional CRA-TO nº 00008

CPF nº 185.526.411-00

 
 
    

FUNDAÇÃO DE APOIO CIENTIFICO E TECNOLOGICO DO TOCANTINS

Tarso da Costa Alvim

Presidente do Conselho de Administração

 

 

Documento assinado eletronicamente por Adm. Edson Cabral de Oliveira, Diretor(a), em
22/03/2022, às 14:21, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Osmundo Guimarães Medrado Filho, Usuário Externo,
em 24/03/2022, às 14:36, conforme horário oficial de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site sei.cfa.org.br/conferir, informando o
código verificador 1243221 e o código CRC AEE10E5A.

Referência: Processo nº 476925.000156/2022-22 SEI nº 1243221
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