
 
 

 
 

 

ANEXO II  

TERMO DE CONVÊNIO DE BENEFÍCIOS  

 

Notas explicativas: 

1. Insira as informações destacadas em amarelo; 

2. As informações que podem ser modificadas estão indicadas com a informação: (pode ser 

alterado); 

3. O representante do estabelecimento ou profissional liberal será convocado para assinatura 

do Termo de Convênio de Benefício após parecer técnico e jurídico da proposta. 

 

TERMO DE CONVÊNIO DE BENEFÍCIOS Nº _______ QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO E 
XXX, PARA OS FINS QUE ESPECIFICAM. 

 

DADOS DA CONVENENTE 

LOGO 

MARCA 

Razão Social (estabelecimentos): XXXXXXX 

Nome Fantasia (estabelecimentos): XXXXXXX 

CNPJ (estabelecimentos)/ CPF (profissionais liberais): XXXXXXX 

Número carteira profissional (profissionais liberais): XXXXXXX 

Endereço: XXXXXXX 

Telefone: XXXXXXX 

E-mail: XXXXXXX 

Representante (estabelecimentos)/ Nome (profissional liberal): 

XXXXXXX 

Cargo:  XXXXXXX 

 

DADOS DA CONVENIADA 

Nome: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Maranhão IFMA 

Endereço: Avenida Colares Moreira, número 477, Renascença, São Luís-MA, CEP: 65075-441. 

CNPJ: nº: 10.735.145/0001-94 



 
 

 
 

Telefone: (98) 32151713 / 32151713 

E-mail: 

Representante:  

Cargo: 

 

AS PARTES ACIMA QUALIFICADAS AJUSTAM ESTE CONVÊNIO, NOS TERMOS 

ABAIXO: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

Este termo de convênio tem por objeto a concessão de descontos e/ou vantagens pelo(a) XXXXXXX. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO BENEFICIÁRIO 
Serão beneficiários deste convênio (marcar com um X a/as opção/ões): 

(  ) Os servidores de todas as unidades do IFMA, bem como seus dependentes (o cônjuge, o 

companheiro ou a companheira na união estável; o companheiro ou a companheira na união 

homoafetiva, obedecidos os mesmos critérios adotados para o reconhecimento da união estável; os 

filhos e enteados, até a data em que completarem 21 (vinte e um) anos de idade ou, se inválidos, 

enquanto durar a invalidez; os filhos e enteados, entre 21 (vinte e um) e até a data em que completarem 

24 (vinte e quatro) anos de idade, dependentes economicamente do servidor e estudantes de curso 

regular reconhecido pelo Ministério da Educação; o menor sob guarda ou tutela concedida por decisão 

judicial, enquanto permanecer nessa condição) 

(   ) Os discentes de cursos de formação inicial e continuada, técnicos de nível médio, graduação e 

pós-graduação regularmente matriculados em todas as unidades do IFMA. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS DESCONTOS E/OU VANTAGENS  

3.1 Por desconto entende-se: abatimento no valor de serviço e/ou produto. 

3.2 Por vantagem entende-se: benefícios extras na aquisição de algum serviço e/ou produto. 

3.3 Os descontos e/ou vantagens nos produtos e/ou serviços são descritos abaixo: 

PRODUTO E/OU SERVIÇO  DESCONTO E/OU VANTAGEM 

XXXXXXX XXXXXXX 

XXXXXXX XXXXXXX 

 (mais linhas podem ser adicionadas)  (mais linhas podem ser adicionadas) 

 

§1º Para gozo do desconto e/ou vantagem, o beneficiário deverá, no ato da aquisição do serviço e/ou 

produto, apresentar documento que demonstre o vínculo com a instituição. 



 
 

 
 

§2º Os descontos e/ou vantagens ora concedidos não serão cumulativos com outros descontos ou 

promoções (pode ser alterado). 

§3º Os descontos e/ou vantagens aqui estabelecidos são válidos para qualquer forma de pagamento 

(pode ser alterado). 

CLÁUSULA QUARTA: UNIDADES 

Este convênio tem validade para as unidades da CONVENENTE elencadas abaixo: 

UNIDADE (ENDEREÇO) 

XXXXXXX 

XXXXXXX 

 (mais linhas podem ser adicionadas) 

 

CLÁUSULA QUINTA:  DA CONTRAPARTIDA DO IFMA 

5.1 Realizar divulgação do convênio firmado, exclusivamente por meio do site institucional; 

5.2 O IFMA não se responsabiliza pela confecção e distribuição de materiais de divulgação físicos; 

5.3 O IFMA não se responsabiliza, em nenhuma hipótese, pelo pagamento dos serviços utilizados pelos 

discentes em razão deste convênio. 

 

CLÁUSULA SEXTA:  DO GERENCIAMENTO DA PARCERIA 

6.1 Será responsável por gerenciar a parceria pelo IFMA: ___________________________ 

6.2 Será responsável por gerenciar pelo(a) XXXXXXX: XXXXXXX 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DO PRAZO DE DURAÇÃO, DAS ALTERAÇÕES E DO 

ENCERRAMENTO 

7.1 O convênio firmado vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) meses. Após término do período, o 

proponente deverá submeter nova proposta ao IFMA via edital, para consolidação de um novo Termo 

de Convênio. 

7.2 O convênio poderá ser alterado através de Termo Aditivo, desde que mantidos os seus objetos e 

que ambas as partes concordem expressamente. 

7.3 Os convênios poderão ser encerrados antes do prazo final através de Termo de Encerramento, nas 

seguintes situações: 

I. Por denúncia de qualquer um dos partícipes, se não houver mais interesse na manutenção 

da parceria, notificando o parceiro com antecedência mínima de 30 dias;  

II. Por consenso dos partícipes antes do advento do termo final de vigência. 

 



 
 

 
 

7.4 O desconto e/ou vantagem da forma como concedido será perdido caso o Termo Aditivo altere 

os benefícios ou caso o convênio seja encerrado. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DA PUBLICAÇÃO  
O IFMA deverá publicar extrato do Termo de Convênio de Benefícios na imprensa oficial, conforme 

disciplinado no parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 8.666/1993. 

CLÁUSULA NONA: DOS CASOS OMISSOS  
9.1 As situações não previstas no presente instrumento serão solucionadas de comum acordo entre os 

partícipes, cujo direcionamento deve visar à execução integral do objeto. 

9.2 Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís, para nele serem dirimidas questões oriundas do 

presente convênio. 

 

POR ESTAREM DEVIDAMENTE AJUSTADOS, ASSINAM O PRESENTE INSTRUMENTO 

EM 2 (DUAS) VIAS DE IGUAL FORMA E TEOR NA PRESENÇA DE 2 (DUAS) 

TESTEMUNHAS PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS. 

 

 

São Luís, ___ de ___________ de 20____. 

 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

REPRESENTANTE DA CONVENENTE 

CARGO DO REPRESENTANTE 

REPRESENTANTE DO IFMA 

CARGO DO REPRESENTANTE 

 

 

 

Testemunhas: 

 

Pelo IFMA:____________________________________ 

 

Pela CONVENENTE: ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


