
FACULDADE PROCESSUS

Convênio que entre si celebram a 

CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL - CGDF

e a Faculdade Processus.

A CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL - CGDF, inscrito no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, (CNPJ) n° 08.944.148/0001-96, com sede no 
Anexo do Palácio do Buriti 13° andar - Bairro Zona Cívico Administrativa.Brasília/DF, - CEP 
70075-900, telefone (61) 2108.3212 e-mail subgi@cg.df.gov.br, neste ato representado pela 
Subcontroladora de Gestão Interna JOSEMARY PEIXOTO DANTAS, doravante 
denominado CONVENIADA, e a FACULDADE PROCESSUS (AETB- Associação 
Educacional dos Trabalhadores de Brasília), CNPJ N° 00.116.962/0001-00, com sede em 
SEPS 708/907 Módulo “D” Asa Sul, CEP: 70.390-079 -  Brasília/DF, e-mail 
npj@institutoprocessus.com.br, endereço eletrônico www.institutoprocessus.com.br, 
telefones (61) 3704-8185/3704-8150, neste ato representado pelo Presidente da 
Mantenedora JACI FERNANDES DE ARAÚJO, doravante denominado CONVENENTE, tem 
entre si e avençado o presente termo de Convênio, mediante as seguintes cláusulas e 
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA -  DO OBJETO

O presente Convênio tem por objetivo a prestação de serviços aos funcionários e filiados do 
(a) CONVENIADA, observando-se o estabelecido abaixo:

15% (por cento) de desconto sobre o valor bruto dos cursos de Graduação com titulação de 
Bacharel em Direito, Ciências Contábeis e Administração Pública, Graduação com titulação 
de Tecnólogo em Gestão Pública, Gestão Financeira, Recursos Humanos, Processos 
Gerenciais e Secretariado, Pós Graduação e Cursos Preparatórios para Concursos e OAB 
oferecidos pela convenente, já incluso o desconto de pontualidade.

Parágrafo Único -  Os serviços previstos no caput desta cláusula estender-se-ão aos 
dependentes dos funcionários e filiados do CONVENIADA.

CLÁUSULA SEGUNDA -  DA CONCESSÃO DOS SERVIÇOS
Parágrafo Primeiro -  Para usufruir dos serviços, objeto deste acordo, o funcionário, o filiado 
e/ou seu dependente do CONVENIADO deverá apresentar documento atestando a 
vinculação com a mesmo.

Parágrafo Segundo -  Este acordo entrará em vigor após a sua assinatura.
Parágrafo Terceiro -  Os serviços de que trata este acordo terão como base, para sua 
aplicação, a apresentação de documento de identificação de funcionário ou filiado a 
CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL - CGDF respeitando-si 
parágrafo segundo acima.
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Parágrafo Quarto -  Rescindido este acordo ou perdendo o cliente a sua condição de 
funcionário, filiado ou dependente, cessará de imediato a concessão dos serviços previstos.

Parágrafo Quinto -  A responsabilidade pelo pagamento dos serviços prestados ficará a 
cargo do funcionário, filiado ou dependente beneficiado.

Parágrafo Sexto -  Não será responsabilidade da CONVENIADA, nem mesmo subsidiária, 
qualquer compromisso assumido pelo estudante com a instituição, independentemente de 
natureza, inclusive no tocante ao pagamento da matrícula e suas mensalidades.

Parágrafo Sétimo -  O não pagamento das mensalidades no dia de seu vencimento implicará 
na perda do referido desconto e demais penalidades previstas no contrato de prestação de 
serviço.

CLÁUSULA TERCEIRA -  DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENENTE
Parágrafo Primeiro -  Propiciar aos funcionários e filiados do CONVENIADA o acesso aos 
serviços do CONVENENTE, dentro das condições estipuladas, no Regimento da Empresa.

Parágrafo Segundo -  Conceder aos funcionários e filiados do CONVENIADA os serviços 
previstos na cláusula primeira.

Parágrafo Terceiro -  Assegurar aos funcionários e filiados que já forem clientes do 
CONVENENTE, os serviços previstos neste acordo, a partir de sua assinatura e da 
apresentação de documento de identificação de vínculo associativo com a CONVENIADA e 
a dependência como filiado.

Parágrafo Quarto -  Manter atualizado seu cadastro, nome, razão social, endereço, e-mail e 
telefone.

CLÁUSULA QUARTA -  DA DIVULGAÇÃO
a) O CONVENENTE compromete-se a permitir a colocação de adesivo ou prisma fornecido 
pela CONVENIADA, em local visível, e disponibilizar espaços em seus veículos de 
divulgação com o fim de divulgar a parceria.

b) A CONVENIADA divulgará o presente convênio, aos seus associados pelos meios de 
comunicação ao seu alcance.

CLÁUSULA QUINTA -  DA VIGÊNCIA
O presente convênio entrará em vigor após a sua assinatura e terá validade de dois (2) 
anos.

CLÁUSULA SEXTA -  DA RESCISÃO
Este Convênio poderá ser rescindido a qualquer tempo, por qualquer uma das partes, desde 
que a parte interessada notifique a outra por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias. Poderá ser rescindido de imediato, nos casos de inadimplemento de qualquer de suas 
cláusulas por quaisquer das partes e obrigam-se as partes contratantes a cumprir todas as 
cláusulas ajustadas durante o prazo de 30 (trinta) dias que antecedem a rescisão aqui 
prevista.
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CLÁUSULA SÉTIMA- DO FORO
Fica eleito o foro de Brasília para dirimir as questões oriundas deste Convênio.

E por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Convênio, lavrado em 02 
(duas) vias de igual teor, para que surtam os devidos efeitos legais.

Brasília, 02 de maio de 2019.

JosemaVy Peixoto Dantas 
Subcontroladora de Gestão Interna

jo s e m a t - y  Peixoto pantas 
Subcontroladora de Gestão Interne. 

SUBGI/CGDF

Coordenadora de Gestão da 
Informação e Contratos 
COGIC/SUBGI/CGDF
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