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CONVÊNIO PARA CONCESSÃO
DE ESTÁGIO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO
PIAUÍ E A FACULDADE DE
CIÊNCIAS, HUMANAS, EXATAS
E DE SAÚDE DO PIAUÍ/ IESVAP
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO
SUPERIOR DO VALE DO
PARNAÍBA, EM FORMA DE
COMPLEMENTAÇÃO
EDUCACIONAL, DE ACORDO
COM A LEI Nº 11.788/08 DE
25/09/2008 e LEGISLAÇÃO
CORRELATA.

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ-MPPI, através da Procuradoria Geral de
Just iça, doravante denominada CONVENENTE situada nesta Capital na Rua Álvaro Mendes,
n° 2.294, Centro, CEP 64.000-060, Teresina, Piauí, inscrita sob o C.N.P.J nº 05.805.924/0001-89,
neste ato representado pela Exma. Procuradora-Geral de Just iça, MARTHA CELINA DE
OLIVEIRA NUNES, e a FACULDADE DE CIÊNCIAS, HUMANAS, EXATAS E DE SAÚDE DO
PIAUÍ/ IESVAP INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO VALE DO PARNAÍBA , situada
na Rua Evandro Lins, n°4435, Sabiazal, Parnaíba, Piauí, CEP 64212-790, inscrita sob o C.N.P.J
sob o  13.783.222/0001-70 doravante denominada CONVENIADA, resolvem celebrar este
Convênio de acordo com às cláusulas e condições a seguir:

 CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente convênio tem por objeto proporcionar aos estudantes
regularmente matriculados e com frequência efet iva nos cursos de graduação e pós-
graduação especialização lato sensu, mestrado e doutorado da CONVENIADA e a
oportunidade de realização de estágio na CONVENENTE, visando aprimoramento prof issional
em complemento do processo ensino e aprendizagem de competências próprias da at ividade
prof issional e a contextualização curricular, objet ivando o desenvolvimento do educando para
a vida cidadã e para o t rabalho.

 CLÁUSULA SEGUNDA: O estágio dar-se-á nas áreas de interesse do CONVENENTE, em
atividades que tenham estreito relacionamento com área de pós-graduação do estagiário.

 CLÁUSULA TERCEIRA: A formalização da concessão do estágio efet ivar-se-á mediante
assinatura do Termo de Compromisso a ser f irmado com o estagiário e o representante



da CONVENENTE, com interferência obrigatória da CONVENIADA, nos termos da Lei Nº
11.778/2008.

 Parágrafo único – O Termo de Compromisso const ituirá parte integrante do presente
instrumento, objet ivando part icularizar a relação jurídica entre o estagiário e a CONVENENTE.

 CLÁUSULA QUARTA: Nos Termos do art igo 3º da Lei nº 11.778/2008, os estagiários não
terão qualquer vínculo empregatício com o CONVENENTE.

 CLÁUSULA QUINTA: DAS CONDIÇÕES DO ESTÁGIO- O estágio será regido pelas
disposições da Lei nº 11.778, de 25 de setembro de 2008, e pelos Atos PGJ nº 473/2014,
570/2016 e n°816/2018 em conformidade com o projeto pedagógico do curso de pós-
graduação especialização lato sensu, mestrado e doutorado, observadas especialmente as
seguintes condições:

I – a jornada de at ividade não poderá ult rapassar 5 (cinco) horas diárias e 25 (vinte e cinco)
horas semanais;

 II- o estágio terá duração de 1 (um) ano, podendo ser renovado uma única vez, pelo mesmo
período, jamais excedendo o prazo de 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário
portador def iciência; poderá ser rescindido pelo CONVENENTE ou pelo estagiário mediante
comunicação por escrito, a mencionada comunicação deverá ser feita no mínimo com 5(cinco)
dias de antecedência.

 III- o estagiário da modalidade não-obrigatório poderá receber bolsa ou outra forma de
contraprestação que venha a ser acordada, sendo compulsória a sua concessão, bem como a
do auxílio-t ransporte;

 IV – quando o estágio t iver duração igual ou superior a 1(um) ano, ao estagiário f ica
assegurado período de recesso de 30 (t rinta), a ser gozado preferencialmente em suas férias
escolares, devendo ser remunerado, se o estagiário receber bolsa ou outra forma de
contraprestação;

 V- Os dias de recesso serão concedidos de maneira proporcional, nos casos de estágio ter
duração inferior a 1 (um) ano;

 VI – nos períodos de avaliações de aprendizagem, parciais ou f inais, a carga horária do estágio
será reduzida pelo menos à metade, segundo est ipulado no Termo de Compromisso, para
garant ir o bom desempenho do estudante.

 CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES- Para f iel cumprimento do objeto pactuado na
cláusula primeira, os part ícipes obrigam-se a:

I – A CONVENENTE (PARTE CONCEDENTE)

 I.1 – Selecionar estagiários dos cursos de pós-graduação especialização lato sensu, mestrado
e doutorado de seu interesse entre as inst ituições conveniadas através de teste selet ivo;

I.2 – Propiciar aos estagiários, at ividades compatíveis com suas áreas de formação acadêmica;

I.3  - Celebrar termo de compromisso com a inst ituição de ensino e o educando, zelando por
seu cumprimento;

I.4 – Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando at ividades de
aprendizagem social, prof issional e cultural;

I.5 – Indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência prof issional na
área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar até



10 (dez) estagiários simultaneamente, atuando de forma integrada com a Inst ituição de Ensino;

I.6 - Oferecer condições para que os estagiários sejam supervisionados por um supervisor da
Inst ituição;

I.7– Contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice seja
compatível com valores de mercado, conforme f ique estabelecido no termo de compromisso;

I.8  - Conceder auxílio t ransporte e período de recesso a ser gozado preferencialmente durante
as férias escolares;

I.9- Fornecer condições de remuneração de estágio, em forma de bolsa de complementação
educacional;

I. 10– Entregar por ocasião do desligamento do estagiário termo de realização do estágio com
indicação resumida das at ividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho;

I.11- Fornecer declaração, quando da admissão de cada novo estagiário;

I.12 – manter à disposição da f iscalização documentos que comprovem a relação de estágio;

I.13 – enviar à inst ituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório de
at ividades, com vista obrigatória ao estagiário.

I.14 – Rescindir, incont inent i, e por justa causa, o contrato de estágio do estudante que,
comprovadamente não se encontre matriculado e f requentando as aulas do seu curso na
Universidade/Faculdade;

 I.15 - Entregar por ocasião do desligamento, termo de realização do estágio com indicação
resumida das at ividades desenvolvidas dos períodos e da avaliação de desempenho.

 

II – A CONVENIADA

 II.1 – Celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou
assistente legal, quando ele for absoluta ou relat ivamente incapaz, e com a parte concedente,
indicando as condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e
modalidade da formação escolar do estudante e ao horário e calendário escolar;

II.2 – Avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação
cultural e prof issional do educando;

II.3 – Indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável
pelo acompanhamento e avaliação das at ividades do estagiário;

II.4 – Exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de
relatório das at ividades;

II.5 – Zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro
local em caso de descumprimento de suas normas;

II.6 – Comunicar à parte concedente do estágio, no início do período let ivo, as datas de
realização de avaliações escolares ou acadêmicas.

II.7 - Proceder de acordo com a sistemát ica de orientação, supervisão e avaliação do estágio,
f icando a critério da CONVENIADA a conf iguração e aceitação destas at ividades de extensão
em projetos e empreendimentos de interesse social;



II.8 - Revogar Convênio de Celebração de estágio e não renovar Termos de Compromisso
respect ivos, quando verif icado o descumprimento das condições estabelecidas para o estágio.

 CLÁUSULA SÉTIMA: O estágio será ext into por um dos mot ivos:

a) término do compromisso;

b) abandono caracterizado por ausência, não just if icada, conforme condições do Termo de
Compromisso;

c) conclusão ou interrupção do Curso de Pós-Graduação;

d) comportamento incompatível com os regulamentos do CONVENENTE, por parte do
estagiário;

e) quando o estagiário deixar de cumprir disposição do Termo de Compromisso;

f) por interesse ou conveniência do CONVENENTE, inclusive com aproveitamento, na unidade
e/ou inst ituição de ensino, após decorrida a terça parte do tempo previsto para a duração do
estágio;

g) em atendimento a qualquer disposit ivo de ordem legal ou regulamentar.

Parágrafo único: na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas na cláusula oitava,
o CONVENENTE, comunicará o fato à CONVENIADA, num prazo máximo de (t rinta) dias;

 CLÁUSULA OITAVA: DA VIGÊNCIA- Este convênio terá vigência de 48(quarenta e oito)
meses prorrogável por meio de termos de aditamento, respeitada a legislação vigente, após
autorização do Titular da CONVENIADA, baseada em parecer técnico favorável pela execução
e f iscalização do ajuste.  Este convênio abrangerá todos os estágios já existentes e os que
vierem a ser celebrados no Ministério Público do Estado do Piauí.

 CLÁUSULA NONA: DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

 O presente convênio poderá, a qualquer tempo, ser denunciado por qualquer dos part ícipes
mediante not if icação escrita com antecedência de 30 (t rinta) dias; e será rescindido por
infração legal ou descumprimento das obrigações assumidas, ou pela superveniência de norma
legal ou fato que o torne, material ou formalmente, juridicamente inexequível.

 CLÁUSULA DÉCIMA: DA PUBLICAÇÃO-  A CONVENENTE providenciará a publicação do
extrato deste Convênio, na forma e para os f ins da Lei.

 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS

11.1. As Partes obrigam-se em atuar de acordo com a legislação vigente sobre a proteção de
dados pessoais e às determinações dos Órgãos Reguladores/Fiscalizadores sobre a matéria,
em especial as disposições da Lei 13.709/2018 (“Lei Geral de Proteção de Dados”) bem como
das demais leis, normas e polít icas de proteção de dados pessoais corporat ivas.

11.2. A CONVENENTE compromete-se a t ratar todos os Dados Pessoais como conf idenciais,
exceto se já eram de conhecimento público sem qualquer contribuição da CONVENENTE,
ainda que a relação contratual entre as Partes venha a ser resolvida, e independentemente dos
motivos que derem causa.

Solicitações de Titulares. A CONVENENTE deverá corrigir, completar, excluir e/ou bloquear os
Dados Pessoais, caso seja solicitado pela CONVENIADA ou pelo Titular dos Dados Pessoais.

11.3. As Partes monitorarão, por meios adequados, sua própria conformidade e a de seus



funcionários e suboperadores com as respect ivas obrigações de proteção de Dados Pessoais.

11.4. A CONVENENTE deverá manter registro das operações de tratamento de Dados
Pessoais que realizar, bem como implementar medidas técnicas e organizat ivas necessárias
para proteger os dados contra a destruição, acidental ou ilícita, a perda, a alteração, a
comunicação ou difusão ou o acesso não autorizado, além de garant ir que o ambiente (seja
ele f ísico ou lógico) ut ilizado por ela para o t ratamento de dados pessoais são estruturados de
forma a atender os requisitos de segurança, aos padrões de boas prát icas e de governança e
aos princípios gerais previstos em Lei e às demais normas regulamentares aplicáveis.

11.5. As Partes se comprometem a cooperar, uma com a outra, fornecendo eventuais
informações que possam auxiliar a outra Parte diante de uma violação de segurança ou, ainda,
em situações que possam mit igar a causa ou o risco imposto por uma violação de segurança,
desde que não viole direitos de terceiros.

11.6. A CONVENENTE deverá informar a CONVENIADA assim que tomar conhecimento (i) de
qualquer não cumprimento (ainda que suspeito) das disposições legais relat ivas à proteção de
Dados Pessoais; (ii) de qualquer descumprimento das obrigações contratuais relat ivas ao
tratamento dos Dados Pessoais; (iii) de qualquer exposições ou ameaças em relação à
conformidade com a proteção de Dados Pessoais; (Iv) de qualquer ordem de Tribunal,
autoridade pública ou regulador.

11.7. A CONVENENTE compromete-se a informar de forma clara ao(a) estagiário(a), as regras
e diretrizes de tratamento dos Dados Pessoais no âmbito da realização das at ividades de
estágio, além das f inalidades de tratamento dos Dados Pessoais do(a) estagiário (a).

11.8. Se qualquer legislação nacional ou internacional aplicável aos Dados Pessoais t ratados
vier a exigir adequação de processos e/ou instrumentos contratuais por forma ou meio
determinado, as Partes desde já acordam em celebrar termo adit ivo escrito neste sent ido.

11.9. Fica assegurado à CONVENIADA, nos termos da lei, o direito de regresso em face da
CONVENENTE diante de eventuais danos causados por esta em decorrência do
descumprimento das obrigações aqui assumidas em relação a Proteção dos Dados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO CÓDIGO DE ÉTICA- Compete a CONCEDENTE, além
das obrigações acordadas neste instrumento contratual, conhecer e cumprir os princípios
ét icos previstos no Programa de Integridade e do Código de Ét ica e Conduta da Afya
Part icipações S.A, disponível no endereço eletrônico:
ht tps://www.afya.com.br/programadeintegridade, e as diretrizes da “Polít ica de Privacidade”,
disponível no endereço eletrônico: ht tps://www.afya.com.br/polit ica-de-privacidade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A CONCEDENTE declara conhecimento de que, como
forma de prevenir a ocorrência desses atos, a INSTITUIÇÃO DE ENSINO mantém um efet ivo
sistema de controles internos de Compliance, dentre outros compostos, por:

a. Comissão Interna de Ét ica, responsável por t ratar denúncias recebidas, conforme descrito
no endereço eletrônico: ht tps://www.afya.com.br/programadeintegridade;

b. Canal de denúncia anônimo e terceirizado, responsável por receber informações sobre
eventuais irregularidades, f raudes e ou condutas inadequadas, acessível aos alunos,
colaboradores e prestadores de serviços (stakeholders);

c. Caso sejam realizadas reuniões com pessoas expostas polit icamente ("PEP") e/ou
Agentes Públicos, quando da realização de at ividades relacionadas à CONCEDENTE
deve estar presente um representante da INSTITUIÇÃO DE ENSINO, que deve ter
conhecimento prévio de todos os detalhes a serem tratados. Além disso, as reuniões
devem estar registradas em atas, assinadas pelos part icipantes. Entende-se como
agente público a def inição disposta na lei nº 8.429/1992, conf lito de interesses o disposto
na lei nº 12.813/2013 e informação privilegiada o disposto na lei 6.385/1976.

https://www.afya.com.br/programadeintegridade
https://www.afya.com.br/politica-de-privacidade
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A CONVENENTE deve comunicar imediatamente e por e-mail
ao et ica@afya.com.br, a situação atualizada dos processos solicitado pela CONVENIADA, em
que a empresa ou seus sócios est iverem na parte ré, sempre que houver alteração.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A CONVENENTE deverá cumprir rigorosamente toda a
legislação concernente a Direitos Humanos, em âmbito federal, estadual ou municipal e
diretrizes de Sustentabilidade da INSTITUIÇÃO DE ENSINO, quer por si, seus prepostos ou
terceiros ut ilizados pela CONVENENTE para a prestação dos serviços objeto deste Convênio,
obrigando-se a ressarcir à CONVENIADA todos os prejuízos que esta venha a sofrer em razão
do descumprimento da referida legislação e comprometendo-se a não:

a. Contratar ou promover t rabalho infant il;
b. Estabelecer t rabalho análogo ao escravo;
c. Executar prát icas disciplinares coercit ivas e discriminatórias com relação a etnia, gênero,

raça, religião, orientação sexual, condição f ísica, valores e orientação polít ica;
d. Prat icar abuso de poder e assédio moral e/ou sexual;
e. Promover a exploração sexual, ou qualquer outro t ipo de negligência, discriminação,

violência e opressão de crianças e adolescentes;
f . Conceder remuneração abaixo dos padrões mínimos locais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA LEGISLAÇÃO ANTICORRUPÇÃO- As Partes garantem e
concordam que, em cumprimento dos seus deveres e obrigações decorrentes deste Convênio,
cada Parte e seus administradores, colaboradores e demais Partes relacionadas, cumprirão
todas as leis aplicáveis ao combate à corrupção, em especial a Lei nº 12.846/13 (Lei
Ant icorrupção Brasileira).

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DA CONFIDENCIALIDADE- As partes obrigam-se a t rocar,
entre si, toda a informação (doravante denominada, INFORMAÇÃO/ÕES CONFIDENCIAL/IS)
que se mostre necessária para a realização do objeto do presente instrumento, a qual
permanece propriedade de quem a transmite, obrigando-se a Parte que a receba a t ratá-la e a
mantê-la como CONFIDENCIAL, nos termos estabelecidos na presente Cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: As partes obrigam-se, ainda, a restringir o acesso às
INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS dos colaboradores que, por força das funções que exercem,
não devam ou precisem conhecê-las ou ut ilizá-las.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: Por INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL entende-se toda a informação
escrita; verbal ou constante de suportes informát icos, de natureza f inanceira, comercial ou
tecnológica, designadamente “know-how”, dados f inanceiros, tecnológicos e comerciais, banco
de dados, listas de clientes ou prospects, contratos ou quaisquer outras informações relat ivas
à at ividade de qualquer das Partes, bem como todas as demais informações que sejam
expressamente classif icadas como “conf idenciais” pela Parte que a t ransmite, ou mesmo que
não tenham tal classif icação, mas que, essencialmente, devam receber a proteção estabelecida
nesta Cláusula.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: As Partes obrigam-se reciprocamente a manter
conf idencial a informação recebida e, como tal, classif icada, evitando, com o mesmo zelo com
que protegem a sua própria informação conf idencial, que a mesma seja t ransmit ida a terceiros,
com exceção daquelas a quem, por força deste Convênio e das relações contratuais que
mantêm com as Partes, assista legit imamente o direito de acesso e de ut ilização da referida
informação.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Compete as Partes assegurar que os terceiros referidos
no 6.4 cumprirão com as obrigações de conf idencialidade def inidas na presente Cláusula,
acordando as mesmas que, previamente à divulgação de qualquer INFORMAÇÃO
CONFIDENCIAL da outra Parte a terceiro, obterão deste o respect ivo compromisso escrito de
conf idencialidade.

mailto:etica@afya.com.br


CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: Não se considera abrangida pela obrigação de
conf idencialidade a informação:

a. Que é ou se torne publicamente conhecida, sem que tal se deva a conduta ilícita da Parte
que a recebe;

b. Cuja divulgação tenha sido autorizada expressamente pela Parte que a t ransmite;
c. Cuja divulgação/ut ilização seja estritamente necessária para efeitos da defesa dos

direitos e legít imos interesses das Partes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: Nenhuma das Partes poderá revelar qualquer t ipo de
informação de que tenha conhecimento, no âmbito do presente Convênio, exceto se tal
revelação lhe for imposta por decisão judicial, obrigando-se a Parte, forçada a revelar, a
informar imediatamente a outra Parte de tal fato, bem como a limitar a informação àquilo que
lhe for imposto, com indicação expressa de que a informação revelada é conf idencial.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: Sem prejuízo dos direitos ou outros remédios legais
disponíveis à INSTITUIÇÃO DE ENSINO, esta poderá requerer a execução específ ica deste
instrumento de Convênio, ou qualquer medida judicial cabível, em caso de violação deste
CONVÊNIO pela CONCEDENTE ou por seus representantes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: Deverá ser considerada como informação conf idencial, toda e
qualquer informação escrita ou oral revelada por uma PARTE à outra, contendo ou não a
expressão “CONFIDENCIAL”. O termo “INFORMAÇÃO” abrangerá toda informação escrita,
verbal ou de qualquer outro modo apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas
não se limitando a: know-how, técnicas, designs, especif icações, desenhos, cópias, diagramas,
fórmulas, modelos, amostras, f luxogramas, croquis, fotograf ias, programas de computador,
discos, disquetes, f itas, contratos, planos de negócios, processos, projetos, conceitos de
produto, amostras de ideia, clientes, nomes de revendedores e/ou distribuidores, preços e
custos, def inições e informações mercadológicas, invenções, inovações, informações de
qualquer t ipo, documentos, materiais, marcas, criações, e outras especif icações técnicas,
f inanceiras ou comerciais, a que, diretamente ou através de seus diretores, empregados e/ou
prepostos, venha uma PARTE a divulgar à outra PARTE, ou esta, na qualidade de
CONVENENTE venha a ter acesso, conhecimento ou que venha a lhe ser conf iadas durante e
em razão das tratat ivas realizadas e do presente Instrumento.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA:  As Partes declaram e garantem que, suas af iliadas e todos
os seus membros do conselho, diretores execut ivos e funcionários: (i) obrigam-se a cumprir
todas as leis aplicáveis com referência às at ividades contempladas por este Convênio,
inclusive, porém sem a isso se limitar, Decreto-Lei nº 2.848/1940, Lei nº 8.429/1992, Lei nº
8.666/1993, Lei nº 9.613/1998, Lei nº 11.079/2004, Lei nº 12.529/2011, Lei 12.813/2013, Lei nº
12.846/2013, em especial as disposições de seu art igo 5º, Decreto nº 8.420/2015 e Foreign
Corrupt Pract ices Act, - Act , 15 U.S.C. §§ 78dd-1 et  seq. - ("FCPA") dos Estados Unidos da
América do Norte; (ii) não f izeram ou instruíram que fossem feitos quaisquer pagamentos,
emprést imos, promessas ou ofertas de pagamentos, presentes de qualquer quant ia ou
qualquer coisa de valor, de forma a obter vantagem indevida, direta ou indiretamente, de
Funcionário Público; (iii) não burlaram qualquer controle interno de contabilidade, não
falsif icaram qualquer livro ou registro contábil e não possuem qualquer fundo ou at ivo que não
esteja devidamente registrado nos livros e registros contábeis; (iv) não estão sendo
processados e/ou invest igados, em qualquer esfera, por descumprimento ao disposto no item
(i) supra; e (v) que envidarão seus melhores esforços para garant ir que qualquer agente,
subcontratado ou outro representante contratado cumpra com o disposto nesta Cláusula.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA: Qualquer descumprimento das Regras Ant icorrupção por
qualquer das Partes, em qualquer um dos seus aspectos, ensejará a rescisão mot ivada
imediata do presente Convênio, independentemente de qualquer not if icação, observadas as
penalidades previstas neste Convênio e em caso de ato ou omissão que possa ser
interpretado como uma violação desta Cláusula, em vez de denunciar o Convênio, a Parte



inocente, a seu exclusivo critério, poderá suspender os efeitos do presente Convênio até o
f inal da invest igação relacionada a tal violação, enviando uma not if icação à Parte sob
invest igação a este respeito com efeitos imediatos, sem que a Parte inocente incorra em
qualquer penalidade ou responsabilidade perante a Parte sob invest igação.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA: DO FORO- As partes elegem o foro da Comarca de
Parnaíba/PI para dirimir quaisquer dúvidas que possam exist ir em decorrência da execução do
presente Convênio, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

 

E, por estarem de pleno acordo, assinam as partes o presente Convênio em 2 (duas) vias de
igual teor, na presença das testemunhas abaixo, que também o subscrevem, para todos os
efeitos jurídicos e legais.              

 

Parnaíba/PI, 01 de junho de 2021.
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