
 
 
 
 

 
CONVÊNIO EMPRESARIAL  

 

CONVÊNIO QUE CELEBRAM a INCORPORADORA MAMPEI FUNADA LTDA E a ASSOCIAÇÃO 

EDUCACIONAL TOLEDO.  

A INCORPORADORA MAMPEI FUNADA LTDA, pessoa jurídica de direito privado,  inscrita no 

CNPJ sob o n.º 04.749.748/0001-42, com sede na Rua Quinze de Novembro, nº  1608-C, Sala 39, 

Vila Dubus, na cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, neste ato representada por 

Renato Yukio Funada, nos moldes fixados pelo Estatuto/Contrato Social, doravante denominada 

EMPRESA PARCEIRA e a ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL TOLEDO, inscrita no CNPJ 

03.318.018/0001-24, localizada na Praça Raul Furquim, 09, na cidade de Presidente Prudente, 

Estado de São Paulo, mantenedora do CENTRO UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO EUFRÁSIO DE 

TOLEDO DE PRESIDENTE PRUDENTE, neste ato representada por Zely Fernanda de Toledo 

Pennacchi Machado, reitora, doravante denominada TOLEDO PRUDENTE, firmam o presente 

instrumento sob as seguintes cláusulas e condições.  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente Convênio tem por finalidade proporcionar a especialização 

e profissionalização de colaboradores da EMPRESA PARCEIRA, mediante concessão de 

descontos nas mensalidades dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação, presenciais e a 

distância, ofertados pela TOLEDO PRUDENTE. 

Parágrafo primeiro. Os descontos previstos neste convênio não se aplicam aos Cursos de 

Pós-Graduação presencial em Direito Tributário e demais cursos oferecidos em parceria com 

outras Instituições. 

Parágrafo segundo. Os descontos previstos neste convênio se aplicam apenas às 

mensalidades, não se estendendo à matrícula e rematrícula. 

Parágrafo terceiro. Os descontos previstos neste convênio podem ser cumulados apenas 

com a Políticas Comercial que estiver vigente no momento da realização da primeira matrícula. 

Caso o colaborador seja beneficiário de qualquer outra modalidade de bolsa de estudos, 

descontos ou crédito educativo concedido pela TOLEDO PRUDENTE, deverá optar por aquele 

que lhe for mais conveniente. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – Os descontos previstos neste convênio serão de benefício exclusivo dos 

colaboradores da EMPRESA PARCEIRA, que realizarem a matrícula, em um dos cursos 

abrangidos por este convênio, a partir da assinatura deste convênio. 

Parágrafo primeiro. A concessão do desconto pela TOLEDO PRUDENTE ocorrerá de forma 

progressiva e está condicionada ao número de colaboradores da EMPRESA PARCEIRA que se 
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matricularem nos cursos abrangidos durante a vigência deste convênio, nas condições que 

seguem: 

a) Adesão de 01 (um) a 10 (dez) colaboradores, desconto de 5% (cinco por cento) nas 

mensalidades; 

b) Adesão de 11 (onze) a 20 (vinte) colaboradores, desconto de 10% (dez por cento) nas 

mensalidades; 

c) Adesão de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) colaboradores, desconto de 15% (quinze por 

cento) nas mensalidades; 

d) Adesão acima de 31 (trinta e um) colaboradores, desconto de 20% (vinte por cento) nas 

mensalidades; 

Parágrafo segundo. A qualquer momento, em caso aumento ou redução do número de 

colaboradores da EMPRESA PARCEIRA matriculados nos cursos abrangidos implicará, em 

relação ao grupo, em readequação do percentual de desconto concedido. A alteração do 

percentual de desconto será efetivada a partir do mês subsequente, desde que a formalização 

da ocorrência seja procedida até o dia 20 do mês, sem força retroativa. 

Parágrafo terceiro. O desconto será estendido ao colaborador da EMPRESA PARCEIRA 

que protocolar o requerimento de desconto posteriormente ao grupo inicial, sendo qye, neste 

caso, o desconto lhe será efetivado nas parcelas subsequentes, desde que a formalização da 

ocorrência seja procedida até o dia 20 do mês. 

Parágrafo quarto. Na hipótese do parágrafo terceiro, da cláusula primeira, o colaborador 

da EMPRESA PARCEIRA que optar por outro desconto não será considerado para o 

estabelecimento do patamar de descontos previstos nesta cláusula. 

Parágrafo quinto. Os descontos NÃO INCIDIRÃO sobre as disciplinas/módulos cursadas a 

título de dependência, devendo o colaborador da EMPRESA PARCEIRA pagar o valor integral do 

respectivo crédito. 

Parágrafo sexto. O colaborador da EMPRESA PARCEIRA deverá efetuar o pagamento das 

mensalidades na data do vencimento ou máximo até o dia 20 de cada mês, com a respectiva 

multa e juros de mora, sob pena de após a referida data perderem o desconto referente à 

parcela. 

Parágrafo sétimo.  Eventual aproveitamento acadêmico de disciplinas/módulos já 

cursados NÃO IMPLICA EM APROVEITAMENTO FINANCEIRO, apenas em aproveitamento 

acadêmico, em curso de Graduação e Pós-Graduação a distância. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – O colaborador da EMPRESA PARCEIRA será identificado por meio de 

cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, que deverá ser apresentada no momento da 

realização da matricula. 
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Parágrafo primeiro. A EMPRESA PARCEIRA deverá comunicar à TOLEDO PRUDENTE, por 

meio escrito ou eletrônico, o desligamento de seus colaboradores que tenham sido beneficiados 

pelo desconto objeto deste convênio, imediatamente após sua ocorrência. 

Parágrafo segundo. Paralelamente, a TOLEDO PRUDENTE encaminhará à EMPRESA 

PARCEIRA, por meio eletrônico, semestralmente, a lista de seus colaboradores com matricula 

ativa, para confirmação da continuidade do vínculo contratual.  

 

CLÁUSULA QUARTA – A EMPRESA PARCEIRA não se responsabiliza por quaisquer ônus que os 

beneficiários venham a assumir junto à TOLEDO PRUDENTE.  

 

CLÁUSULA QUINTA – O valor da matrícula/mensalidade é reajustado anualmente, no mês de 

janeiro de cada ano, com base no valor integral do ano letivo anterior. 

Parágrafo único. Entende-se por “semestre letivo” os períodos de janeiro a junho e julho 

a dezembro. 

 

CLÁUSULA SEXTA – O presente convênio terá vigência, a partir de sua assinatura, por prazo 

indeterminado, podendo ser rescindido por qualquer das partes, mediante aviso por escrito a 

outra, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias ou automaticamente pela ocorrência de 

alguma infração contratual.  

Parágrafo único. A rescisão do contrato não implicará em perda do desconto pelos 

colaboradores da EMPRESA PARCEIRA que estiverem cursando os cursos abrangidos, salvo se 

incorrerem em alguma das hipóteses de perda do desconto, previstas neste convênio.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – Caberá à EMPRESA PARCEIRA: 

a) Divulgar os termos desse convênio aos seus associados, permitindo ainda, a veiculação 

de material publicitário referente aos cursos da TOLEDO PRUDENTE, bem como visitas 

programadas dos prepostos desta última às suas dependências com a finalidade de 

prestar esclarecimentos aos beneficiários em potencial. 

b) Permitir a divulgação deste convênio por parte da TOLEDO PRUDENTE, nos e pelos 

meios de comunicação utilizados por esta para a publicização de seus cursos, sob 

aprovação previa da ENTIDADE. 

CLÁUSULA OITAVA – As disposições complementares que criarem ou alterarem direitos e 

obrigações das partes, serão formalizados por meio de acordos assinados por representantes 

das partes.  
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Parágrafo primeiro. Os termos e disposições deste convênio e seus eventuais aditivos 

prevalecerão sobre quaisquer outros entendimentos ou acordos anteriormente firmados entre 

as partes. 

Parágrafo segunda. A abstenção por qualquer das partes do exercício de quaisquer 

direitos que lhes assistam pelo presente convênio, bem como a concordância com atrasos no 

cumprimento das obrigações dele decorrentes, não constituirá novação, bem como, não 

alterará de nenhum modo, as condições estipuladas neste instrumento, assim como também, 

não afetarão a sua exigibilidade a qualquer tempo.  

 

CLÁUSULA NONO – As partes elegem, desde já o foro de Presidente Prudente, Estado de São 

Paulo, para dirimir as questões que por ventura possam surgir na execução do presente 

convênio, com a renúncia expressa de quaisquer outros por mais privilegiados que sejam.  

E por estarem no pleno acordo com o conteúdo do presente instrumento, firmam-no em duas 

vias de igual teor na presença de testemunhas. 

Presidente Prudente, 15 de setembro de 2022. 

 

 

 

 

Zelly Fernanda de Toledo P Machado 
Reitora 

 
 
 
Testemunhas: 

 

Incorporadora Mampei Funada Ltda 
Renato Yukio Funada 

Diretor 
 

  
 
 
 

Igor de Toledo P Cardoso Machado 
                           RG: 39.437.376-5 

 
 
 

Giovana Pires Rocha 
                           RG: 49.979.072-8 
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