
INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

ESTE BRASILEIRA - FADMINAS 

 

Estação Ferroviária de Ityrapuan, S/n. 

CEP 37200-000 – Zona Rural – Lavras – MG Caixa Postal 144 

FONE: (35) 3829-3600/3829-3900 – Site: http://www.fadminas.org.br 

CNPJ: 73.686.370/0047-80 

 

CONTRATO DE CONVÊNIO 

Pelo presente instrumento, as partes abaixo-assinadas, de um lado, INSTITUIÇÃO 

ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTE 

BRASILEIRA, doravante identificada como INSTITUIÇÃO representada por seu 

bastante procurador Iran de Sousa Vieira, CPF. 792.163.403-63, brasileiro, casado, 

diretor administrativo e financeiro e: 

Empresa:______________________________________________________________  

Endereço:____________________________________________________nº________ 

Bairro:________________________________CEP:____________________________  

Cidade:_______________________Telefones:________________ /_______________  

CNPJ.nº:_______________________________ Site:____________________________ 

Representada.neste.ato.por:_______________________________________________, 

doravante identificada como CONTRATANTE, firmam entre si contrato de convênio 

mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA 1 - A INSTITUIÇÃO se compromete em conceder ao funcionário da 

empresa acima identificada, o percentual de 12% (doze por cento) de desconto, não 

cumulativo a nenhum outro já existente, inclusive os descontos para pagamento em dia 

nas mensalidades do Semestre em curso, a partir da data de assinatura deste contrato, 

onde se dará desconto em folha de pagamento do beneficiário, a ser realizado pela 

empresa acima identificada. Caso o aluno tenha o financiamento estudantil FIES o 

desconto será concedido apenas para os valores não financiados e custeados pelo aluno. 

 

CLÁUSULA 2 - A CONTRATANTE se obriga em manter a pontualidade nos 

pagamentos das mensalidades. O não pagamento acarretará o cancelamento imediato 

deste contrato e na perca dos descontos, a qualquer momento do período letivo 

contratado. O desconto não será concedido em caso de pendências anteriores. 

 

CLÁUSULA 3 - O desconto firmado neste contrato se dará mediante a apresentação, 

pelo aluno ou responsável, de declaração da ACIL que comprove que a empresa 

supracitada é sua filiada, e, declaração da empresa de que o aluno, ou seu responsável 

financeiro, seja funcionário da empresa, em conjunto com o presente contrato.  

 

CLÁUSULA 4 - Os boletos, referentes às mensalidades do aluno beneficiado, serão 

enviados por e-mail ao responsável por fazer os pagamentos em nome da empresa, com 

http://www.fadminas.org.br/


vencimento todo dia 10. A empresa se compromete em realizar os pagamentos na data 

estabelecida para posterior desconto em folha do referido funcionário.  

 

e-mail para recebimento dos Boletos:______________________________________. 

 
e-mail para contato: priscila.lucas@fadminas.org.br/ Fones: (35) 3829.3933 

 

CLÁUSULA 5 - O presente contrato vigerá durante o período letivo considerado de sua 

assinatura, podendo ser rescindido ou alterado por qualquer das partes, mediante 

comunicação, sendo imediatamente suspensos todos os seus efeitos. 

 

CLÁUSULA 6 - As partes elegem o foro da comarca de Lavras para dirimir eventuais 

dúvidas oriundas deste contrato. 

 

CLÁUSULA 7 – E por estarem de acordo, assinam o presente contrato de convênio em 

duas (2) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

 

 

ALUNO (A) BENEFICIADO (A): 

 

RA (_______) Nome:____________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________ 
ALUNO BENEFICIADO  

 

 

 

Lavras, ____ de ______________de _______. 

 

 

 

___________________________________________________________________ 
REPRESENTANTE DA EMPRESA  

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 
       INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTE BRASILEIRA 

 Iran de Sousa Vieira- Diretor Administrativo e financiero. 

 

 
 

Testemunha: 

 

 

1 - _______________________       

    RG:                      


