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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2020 
 

CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 
 
 
 
O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CRCRJ, 
órgão de fiscalização do exercício profissional, criado pelo Decreto-Lei nº 9.295/1946, inscrito no 
CNPJ sob o nº 33.287.806/0001-61, com sede na Rua Primeiro de Março, nº 33, Centro, Rio de 
Janeiro, RJ, torna público que, devidamente autorizado no Processo LIC nº 2020/000038, nos 
termos do art. 25, caput,  da Lei nº 8.666/1993, será realizado CREDENCIAMENTO de 
Instituições de Ensino Superior - IES, conforme condições a seguir estabelecidas. 
 
 
1. DO OBJETO E JUSTIFICATIVA 
 
O presente Edital tem por objeto o CREDENCIAMENTO de IES para concessão de descontos em 
cursos de graduação em ciências contábeis e pós-graduação (lato sensu ou strictu sensu) 
relacionado a matéria contábil, buscando, assim, o aperfeiçoamento profissional dos Profissionais 
da Contabilidade que possuam registro em situação regular no Conselho Regional de Contabilidade 
do Estado de Rio de Janeiro e seus dependentes; dos Funcionários do CRCRJ e seus dependentes; 
dos Funcionários das Organizações Contábeis registradas e em situação regular com o CRCRJ. 
 
Justifica a presente pareceria, atender o Planejamento Estratégico do CRCRJ, especialmente no 
que diz respeito aos objetivos estratégicos nº 04 e 14 do Plano de Trabalho, que tratam sobre 
“Firmar Parcerias Estratégicas”, bem como “Influenciar a Formação das Competências e das 
Habilidades dos Profissionais, Fomentar Programas de Educação Profissional Continuada”. 
 
 
2. DA MOTIVAÇÃO 
 
2.1. Executar a Educação Profissional Continuada, alcançando os Profissionais da Contabilidade em 
todas as regiões do Estado do Rio de Janeiro com o apoio das IES; 
 
2.1.1. A Educação Profissional Continuada visa proporcionar aos Profissionais da Contabilidade o 
aprimoramento técnico e científico, investindo em uma fiscalização preventiva/orientativa, 
abordando temas da atualidade que agregam valor para a construção do conhecimento, além de 
contribuir para a continuidade dos estudos e ascensão na carreira dos profissionais, ampliando seu 
campo de atuação, com base nas prerrogativas profissionais previstas no Decreto-Lei nº 
9.295/1946. 

2.2. Considerando que o mercado de trabalho exige do Contador além de um conjunto de várias 
habilidades, conhecimento profundo sobre a própria área, em que pese a interdisciplinaridade de 
algumas disciplinas do curso de ciências contábeis, este CRCRJ entende como relevante que o 
curso de Ciências Contábeis seja coordenado por Contador habilitado e que as disciplinas de 
Contabilidade, Auditoria e Perícia sejam ministradas por Contador habilitado. 

2.2.1. Dessa forma, uma vez que o Contador possui competência técnica e experiência prática que 
poderá potencializar o desenvolvimento das habilidades exigidas pelo mercado aos futuros 
profissionais, o CRCRJ busca por meio de parcerias com às IES incentivar que estas mantenham 
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em seus quadros funcionais (na coordenação e na docência de Ciências Contábeis) Contadores 
habilitados.  

 
3. DOS BENEFICIADOS 
 
3.1. Profissionais da Contabilidade que possuam registro em situação regular no Conselho Regional 
de Contabilidade do Estado de Rio de Janeiro e seus dependentes; 
 
3.2. Funcionários do CRCRJ e seus dependentes; 
 
3.3. Funcionários das Organizações Contábeis registradas e em situação regular com o CRCRJ. 
 
 
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 
4.1. Poderão participar do presente credenciamento as IES: 
 
4.1.1. públicas ou privadas, com cursos de graduação em ciências contábeis ou pós-graduação 
(lato sensu ou strictu sensu) relacionada a matéria contábil, reconhecidos pelo Ministério de 
Educação e Cultura – MEC; 
 
4.1.2. que apresentaram, no último ENADE, a pontuação mínima de 3 (três). Somente para 

parceria para desconto em graduação; 

4.2. Não poderão participar do credenciamento:  
 
4.2.1. Sociedade punida pelo CRCRJ com as sanções prescritas nos incisos III e IV, do art. 87, 

da Lei nº 8.666/1993; 

4.2.2. Sociedade impedida de licitar e contratar com CRCRJ, durante o prazo da sanção aplicada; 

4.2.3. Sociedade declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 

reabilitação; 

4.2.4. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no país; 

4.2.5. Sociedade cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Edital;  

4.2.6. Sociedade que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação 

extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação; 

4.2.7. Sociedade integrante de um mesmo grupo econômico, assim entendida aquela que tenha 

diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilize recursos materiais, tecnológicos 

ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não age representando interesse econômico 

em comum; 

4.2.8. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição; 

4.2.9. As pessoas físicas e jurídicas arroladas no art. 9º, da Lei nº 8.666/1993. 
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4.2.10. A pessoa física, seja ela a solicitante do credenciamento ou aquela indicada pela pessoa 

jurídica, que tenha sido punida, ética ou disciplinarmente, pelo CRCRJ, ou pelo respectivo Órgão 

de sua profissão, nos últimos 24 (vinte e quatro) meses. 

4.3. É vedada a contratação, para prestar serviços, com ou sem relação de emprego, de 

Conselheiro efetivo ou suplente que tenha exercido mandato no último quatriênio, bem como de 

seu cônjuge ou parente até o terceiro grau, consanguíneo ou afim. A proibição aplica-se, nos 

mesmos casos e condições, a cônjuges e parentes de titulares de órgãos de descentralização 

administrativa do CRC e servidores dos Conselhos de Contabilidade (Resolução CFC nº 710/91), 

sendo que a presente vedação, no que se refere à contratação em voga, deve ser entendida como 

a impossibilidade de pessoas jurídicas participarem do certame no caso de as pessoas físicas acima 

citadas serem, ou terem sido no último quatriênio, sócios, diretores ou funcionários das mesmas. 

 

4.4. Não será aceito protocolo de comprovação de entrega em substituição aos documentos 

requeridos no presente Edital. 

 

4.5. Em nenhuma hipótese serão recebidos documentos de habilitação e propostas fora do prazo 

estabelecido neste Edital. 
 

4.6 A não habilitação no presente credenciamento não gera o dever de indenização pelo CRCRJ. 

 
5. DOS PRAZOS 
 
5.1. O presente Edital de Credenciamento terá validade de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da 
data de sua publicação, podendo ser prorrogado pelo mesmo período; 
 
5.2. O pedido de credenciamento deverá ser efetivado mediante a juntada da documentação para 
análise, devendo ser entregue na forma constante da cláusula 7, deste Edital; 
 
5.3. O Representante Legal da IES habilitada ao credenciamento será convocado para assinatura 
do Termo de Parceria, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da convocação, podendo tal prazo 
ser prorrogado por igual período, a critério do CRCRJ. 
 
5.4. Caso o interessado não compareça no prazo do item 5.3, o respectivo processo poderá ser 
arquivado. 
 
 
6. DO REQUERIMENTO E DA DOCUMENTAÇÃO 
 
6.1. As IES interessadas deverão entregar envelope contendo a sua documentação, conforme 
especificada neste Edital, nos moldes da respectiva numeração (exemplo: Doc. 01) e organizada 
na mesma sequência abaixo relacionada: 
 

- Doc. 01: requerimento, conforme modelo constante do Anexo II, impresso em papel timbrado 

da Instituição, sem emendas ou rasuras que prejudiquem sua autenticidade, devidamente datado 
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e assinado pelo Representante Legal da IES, com identificação legível do(s) signatário(s) 

acompanhado dos seguintes documentos: 

- Doc. 02:  ato constitutivo (estatuto ou contrato social), acompanhado das alterações posteriores, 
no caso de inexistência de contrato consolidado, devidamente arquivado no Registro de Empresas, 
em se tratando de sociedades empresariais, no caso de Sociedade por Ações, acompanhado da ata 
arquivada da assembleia da última eleição da diretoria e no caso de Sociedades Simples, 
acompanhado de alterações; 
 
- Doc. 03: comprovação de reconhecimento pelo MEC dos cursos para os quais serão concedidos 
os descontos; 
 
- Doc. 04: comprovação de pontuação mínima de 3 (três) no ENADE (somente para parceira para 
desconto em graduação); 
 
- Doc. 05: declaração (original), impressa em papel timbrado da Instituição, atestando que a IES 
não se enquadra em nenhuma das situações citadas no item 4.2, conforme modelo constante do 
Anexo III, assinada pelo Representante Legal da IES; 
 
- Doc. 06: comprovante de inscrição no CNPJ; 
 
- Doc. 07: CPF e RG do(s) representante(s) legal(is), com poderes de representação devidamente 
comprovados, seja pelo documento previsto na alínea (a) acima ou por meio de procuração; 
 
- Doc. 08: certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeitos de negativa de débitos da Receita 
Federal do Brasil;  
 
- Doc. 09: certificado de Regularidade do FGTS – CRF, expedido pela CEF; 
 
- Doc. 10: certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho; 
 
- Doc. 11: relação dos cursos que serão contemplados com o desconto no Termo de Parceria, 
conforme modelo constante do Anexo VI.  
 
6.2. A IES que declarar que o Coordenador do Curso de Ciências Contábeis e os Professores de 
Contabilidade, Auditoria e Perícia são Contadores habilitados, deverão entregar também os 
seguintes documentos: 
 
Doc. 12: declaração (original), impressa em papel timbrado da Instituição, atestando que os 
Coordenadores de Curso de Ciências Contábeis da IES são profissionais registrados e em situação 
regular com o CRC, conforme modelo constante do Anexo IV, assinada pelo Representante Legal 
da IES; 
  
- Doc. 13: declaração (original), impressa em papel timbrado da Instituição, atestando que todas 
as disciplinas de Contabilidade, Auditoria e Perícia Contábil, são lecionadas, exclusivamente, por 
profissionais de contabilidade registrados e em situação regular com o CRC, conforme modelo 
constante do Anexo V, assinada pelo Representante Legal da IES. 
 

 
6.3. A documentação deverá ser apresentada por cópia autenticada, ou original e cópia simples a 
ser autenticada por funcionário do CRCRJ. 
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7. DOS LOCAIS DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS  
 
7.1. Os documentos exigidos neste Edital deverão ser apresentados em envelope, devidamente 
lacrado e endereçado ao CRCRJ, conforme indicado abaixo: 
 
AO 
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
A/C DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 
“CREDENCIAMENTO DE IES – 002/2020”  
Rua Primeiro de Março, nº 33, 17º andar, Centro 
CEP 20.010-000 – Rio de Janeiro – RJ 
 
7.2. No caso de entrega em mãos, poderá ser feito, sob protocolo, na sede do CRCRJ, no endereço 
acima, ou em suas Representações (Delegacias) cuja relação de endereços consta no site do CRCRJ 
(www.crc.org.br).  
 
 
8. DO CREDENCIAMENTO 
 
8.1. O protocolo e o recebimento da documentação de pedido do credenciamento não implicam 
no reconhecimento da condição de credenciada da IES, o qual se dará somente com a celebração 
do respectivo Termo de Parceria, conforme modelo constante do Anexo VII. 
 
8.2. A documentação será analisada pela Câmara de Desenvolvimento Profissional, que emitirá 
Parecer concluindo pelo deferimento ou indeferimento dos pedidos de credenciamento, cuja 
decisão constará em ata. 
 
8.2.1. Os interessados que não apresentarem todos os documentos indicados, ou que os 

apresentarem incompletos, ou incorretos, serão considerados desclassificados. 

8.3. A decisão sobre o pedido de credenciamento será comunicada à IES, por escrito.  
 
8.4. Os pedidos cuja documentação não atenda às disposições constantes neste Edital serão 
indeferidos.  
 
8.5. Não serão considerados motivos para indeferimento do credenciamento, simples omissões ou 
irregularidades materiais (erros de digitação, concordância verbal, etc.) na documentação; 
 
8.6. O pedido de credenciamento da IES poderá abranger todas as suas unidades que atendam o 
objeto deste Edital, caso seja de seu interesse. 
 
8.7. Todos os registros referentes ao processo da IES, bem como a documentação e os resultados 
da sua análise, deverão constar em processo numerado à disposição para consulta, garantindo a 
transparência de todas as etapas realizadas. 
 
8.8. O credenciamento será formalizado mediante Termo de Parceria, com vigência de até 5 (cinco) 
anos, respeitando-se os preceitos contidos na Lei 8.666/1993.  
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8.9. A celebração do Termo de Parceria será efetuada com quantos interessados atenderem aos 
critérios do presente Edital. 
 
 

9. DO RECURSO 
 
9.1.  Da decisão do indeferimento caberá recurso à Presidência do CRCRJ, no prazo de 10 (dez) 
dias úteis, a contar da data da ciência da decisão. 
 
  
10. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 
 
10.1. DA IES 
 
a) conceder desconto de, no mínimo, 10% (dez por cento) sobre o valor integral das mensalidades, 
 
b) cumprir rigorosamente com os descontos oferecidos pela Instituição, não podendo, em hipótese 
alguma, recusar-se em conceder desconto ao beneficiário, levando-se em consideração as demais 
condições constantes do Termo de Parceria (Anexo VII); 
 
c) encaminhar ao CRCRJ, ao final de cada semestre do ano letivo, a relação dos beneficiários 
contemplados com o desconto, indicando o respectivo curso. 
 
d) divulgar as ações desse CRCRJ no âmbito dessa IES; 
 
e) ceder, de acordo com a sua disponibilidade, sala de aula e/ou auditório, com recursos 
audiovisuais necessários para realização de cursos ou eventos de Educação Profissional Continuada 
demandados pelo CRCRJ, em datas e horários acordados; 
 
f) disponibilizar gratuitamente pelo menos 2 (dois) palestrantes por ano, para ministrar palestras 
para o CRCRJ, conforme tema e agendamento previamente acordados; 
 
g) fornecer cartazes, banners, peças de mídia digital e folders para divulgação pelo CRCRJ. 
 
 
10.2. DO CRCRJ 
 

a) realizar a divulgação permanente do Termo de Parceria no site do CRCRJ, na página de Termos 
de Parceria, enquanto vigente o presente ajuste;  
 
b) divulgar aos beneficiários, no Boletim Informativo eletrônico do CRC RJ, a pedido da IES, a 
abertura das matrículas dos cursos para os quais será concedido desconto; 
 
c) quando da solicitação de cessão de sala ou auditório, deverá fazê-lo com antecedência mínima 
de 30 (trinta) dias. 
 
10.2.1. Para a IES que atender o item 6.2, deste Edital, a divulgação dos cursos bem como da 
parceria, será efetuada também: 
 
a) por meio das redes sociais do CRCRJ; 
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b) nas dependências do CRCRJ, com afixação de cartazes e distribuição de folders; 
 

c) nos eventos realizados pelo CRCRJ. 
 

 
11. DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
11.1. O Termo de Parceria será celebrado a título não oneroso e, portanto, não haverá, em 
hipótese alguma, qualquer repasse de recursos oriundos das partes. 
 
12. DA NÃO EXCLUSIVIDADE 
 
12.1. O Credenciamento não gera qualquer direito de exclusividade entre as partes. 
 
 

13. DAS LOGOMARCAS E DOS NOMES COMERCIAIS 
 
13.1. O CRCRJ poderá utilizar, na divulgação do Termo de Parceria, a logomarca e outros sinais 
distintivos das IES credenciadas, e vice-versa. 
 
13.2. Os interessados garantem que os direitos de propriedade intelectual necessários para a 
execução do objeto deste Edital não violam quaisquer direitos de propriedade intelectual de 
terceiros, isentando o CRCRJ de quaisquer reclamações de terceiros e ônus decorrentes, de 
qualquer natureza, inclusive financeiros.  
 
13.3. A utilização indevida por qualquer das partes de tais logomarcas e nomes comerciais ensejará 
a rescisão imediata do Termo de Parceria, sem prejuízo da tomada de medidas judiciais e 
extrajudiciais cabíveis, bem como das reparações, indenizações e multas aplicáveis. Com o término 
do Termo de Parceria, por qualquer razão, as partes deverão cessar imediatamente o uso das 
logomarcas e dos nomes comerciais da outra parte. 
 

 
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
14.1. Farão parte integrante do Termo de Parceria, independentemente de transcrição, as 
instruções contidas neste Edital e os documentos nele referenciados. 

 
14.2. Fazem parte deste Edital os seguintes anexos: 

Anexo I – Termo de Referência; 
Anexo II - Requerimento para Credenciamento de Instituição de Ensino Superior – IES; 
Anexo III - Declaração Relativa à Condição de Credenciamento do item 4.2; 
Anexo IV e V - Declaração Relativa à Condição de Credenciamento do item 4.1.3, “a” e  
Anexo VI- Relação dos Cursos que serão Contemplados com o desconto no Termo de Parceria 
Graduação em Ciências Contábeis e Pós-Graduação;  
Anexo VII – Minuta do Termo de Parceria. 

 
 

Rio de Janeiro, xx de novembro de 2020. 
 
 

SAMIR FERREIRA BARBOSA NEHME 
Presidente  
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. DO OBJETO  

1.1. O presente termo de referência tem por objeto o credenciamento de IES para concessão de 
descontos em cursos de graduação em ciências contábeis e pós-graduação (lato sensu ou strictu 
sensu) relacionado a matéria contábil, buscando, assim, o aperfeiçoamento profissional dos 
Profissionais da Contabilidade que possuam registro em situação regular no Conselho Regional de 
Contabilidade do Estado de Rio de Janeiro e seus dependentes; dos Funcionários do CRCRJ e seus 
dependentes; dos Funcionários das Organizações Contábeis registradas e em situação regular com 
o CRCRJ. 
 
2. JUSTIFICATIVA  

2.1. Justifica o presente termo de referência firmar parceria para atender o Planejamento 
Estratégico do CRCRJ, especialmente no que diz respeito aos objetivos estratégicos nº 04 e 14 do 
Plano de Trabalho, que tratam sobre “Firmar Parcerias Estratégicas”, bem como “Influenciar a 
Formação das Competências e das Habilidades dos Profissionais, Fomentar Programas de Educação 
Profissional Continuada”. 

2.2. Considerando que o mercado de trabalho exige do Contador além de um conjunto de várias 
habilidades, conhecimento profundo sobre a própria área, em que pese a interdisciplinaridade de 
algumas disciplinas do curso de ciências contábeis, este CRCRJ entende como relevante que o 
curso de Ciências Contábeis seja coordenado por Contador habilitado e que as disciplinas de 
Contabilidade, Auditoria e Perícia sejam ministradas por Contador habilitado. 

2.2.1. Dessa forma, uma vez que o Contador possui competência técnica e experiência prática que 
poderá potencializar o desenvolvimento das habilidades exigidas pelo mercado aos futuros 
profissionais, o CRCRJ busca por meio de parcerias com às IES incentivar que estas mantenham 
em seus quadros funcionais (na coordenação e na docência de Ciências Contábeis) Contadores 
habilitados.   

 
3.  DETALHAMENTO DO OBJETO 

3.1. Credenciamento de IES interessadas em conceder, desconto de, no mínimo, 10%  (dez por 

cento) sobre o valor integral das mensalidades, para  os  Profissionais da Contabilidade que 

possuam registro em situação regular no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Rio de 

Janeiro e seus dependentes; funcionários do CRCRJ e seus dependentes; funcionários das 

Organizações Contábeis registradas e em situação regular com o CRCRJ, visando a atualização, o 

desenvolvimento e o aprimoramento contínuo da classe, em conformidade com o Programa de 

Educação Profissional Continuada do CRCRJ. 
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Como contrapartida o CRCRJ divulgará o Temo de Parceria em seu Portal, bem como em seus 

meios de comunicação, a pedido da IES, a abertura das matrículas dos cursos para os quais será 

concedido desconto, de acordo com Edital. 

 

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

4.1. Poderão participar do credenciamento as IES: 

4.1.1. públicas ou privadas, com cursos de graduação em ciências contábeis ou pós-graduação 

(lato sensu ou strictu sensu) relacionada a matéria contábil, reconhecidos pelo Ministério de 

Educação e Cultura – MEC; 

4.1.2. que apresentaram, no último ENADE, a pontuação mínima de 3 (três). Somente para 

parceria para desconto em graduação; 

4.2. Não poderão participar do credenciamento:  

4.2.1. Sociedade punida pelo CRCRJ com as sanções prescritas nos incisos III e IV, do art. 87, 

da Lei nº 8.666/1993; 

4.2.2. Sociedade impedida de licitar e contratar com CRCRJ, durante o prazo da sanção aplicada; 

4.2.3. Sociedade declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 

reabilitação; 

4.2.4. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no país; 

4.2.5. Sociedade cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto do Edital;  

4.2.6. Sociedade que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação 

extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação; 

4.2.7. Sociedade integrante de um mesmo grupo econômico, assim entendida aquela que tenha 

diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilize recursos materiais, tecnológicos 

ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não age representando interesse econômico 

em comum; 

4.2.8. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição; 

4.2.9. As pessoas físicas e jurídicas arroladas no art. 9º, da Lei nº 8.666/1993. 

 

4.2.10. A pessoa física, seja ela a solicitante do credenciamento ou aquela indicada pela pessoa 

jurídica, que tenha sido punida, ética ou disciplinarmente, pelo CRCRJ, ou pelo respectivo Órgão 

de sua profissão, nos últimos 24 (vinte e quatro) meses. 

4.3. É vedada a contratação, para prestar serviços, com ou sem relação de emprego, de 

Conselheiro efetivo ou suplente que tenha exercido mandato no último quatriênio, bem como de 
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seu cônjuge ou parente até o terceiro grau, consanguíneo ou afim. A proibição aplica-se, nos 

mesmos casos e condições, a cônjuges e parentes de titulares de órgãos de descentralização 

administrativa do CRC e servidores dos Conselhos de Contabilidade (Resolução CFC nº 710/91), 

sendo que a presente vedação, no que se refere à contratação em voga, deve ser entendida como 

a impossibilidade de pessoas jurídicas participarem do certame no caso de as pessoas físicas acima 

citadas serem, ou terem sido no último quatriênio, sócios, diretores ou funcionários das mesmas. 

 

4.4. Não será aceito protocolo de comprovação de entrega em substituição aos documentos 

requeridos no presente termo de referência. 

 

4.5. Em nenhuma hipótese serão recebidos documentos de habilitação e propostas fora do prazo 

estabelecido no Edital. 
 

4.6. A não habilitação no presente credenciamento não gera o dever de indenização pelo CRCRJ. 

 

5.DO PRAZO E DA VIGÊNCIA 

5.1.  O Edital de credenciamento terá validade de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data 

de sua publicação e o Termo de Parceria terá a vigência 5 (cinco) anos, a partir de sua assinatura. 

 

6. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

6.1.  As IES interessadas deverão entregar envelope contendo a sua documentação, conforme 

abaixo:  

- Doc. 01: requerimento, conforme modelo constante do Anexo II, impresso em papel timbrado 

da Instituição, sem emendas ou rasuras que prejudiquem sua autenticidade, devidamente datado 

e assinado pelo Representante Legal da IES, com identificação legível do (s) signatário(s) 

acompanhado dos seguintes documentos: 

- Doc. 02:  ato constitutivo (estatuto ou contrato social), acompanhado das alterações posteriores, 

no caso de inexistência de contrato consolidado, devidamente arquivado no Registro de Empresas, 

em se tratando de sociedades empresariais, no caso de Sociedade por Ações, acompanhado da 

ata arquivada da assembleia da última eleição da diretoria e no caso de Sociedades Simples, 

acompanhado de alterações; 

- Doc. 03: comprovação de reconhecimento pelo MEC dos cursos para os quais serão concedidos 

os descontos; 

- Doc. 04: comprovação de pontuação mínima de 3 (três) no ENADE.  Somente para parceria para 

desconto em graduação; 

- Doc. 05: declaração (original), impressa em papel timbrado da Instituição, atestando que a IES 

não se enquadra em nenhuma das situações citadas no item 4.2, conforme modelo constante do 

Anexo III, assinada pelo Representante Legal da IES; 
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- Doc. 06: comprovante de inscrição no CNPJ; 

- Doc. 07: CPF e RG do (s) representante (s) legal (is), com poderes de representação 

devidamente comprovados, seja pelo documento previsto na alínea (a) acima ou por meio de 

procuração; 

- Doc. 08: certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeitos de negativa de débitos da Receita 

Federal do Brasil;  

- Doc. 09: certificado de Regularidade do FGTS – CRF, expedido pela CEF; 

- Doc. 10: certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho; 

- Doc. 11: relação dos cursos que serão contemplados com o desconto no Termo de Parceria, 

conforme modelo constante do Anexo VI.  

6.2. A IES que declarar que o Coordenador do Curso de Ciências Contábeis e os Professores de 
Contabilidade, Auditoria e Perícia são Contadores habilitados, deverão entregar também os 
seguintes documentos: 
 
Doc. 12: declaração (original), impressa em papel timbrado da Instituição, atestando que os 
Coordenadores de Curso de Ciências Contábeis da IES são profissionais registrados e em situação 
regular com o CRC, conforme modelo constante do Anexo IV, assinada pelo Representante Legal 
da IES; 
  
- Doc. 13: declaração (original), impressa em papel timbrado da Instituição, atestando que todas 
as disciplinas de Contabilidade, Auditoria e Perícia Contábil, são lecionadas, exclusivamente, por 
profissionais de contabilidade registrados e em situação regular com o CRC, conforme modelo 
constante do Anexo V, assinada pelo Representante Legal da IES; 
 
6.3. A documentação deverá ser apresentada por cópia autenticada, ou original e cópia simples a 

ser autenticada por funcionário do CRCRJ, em envelope, devidamente lacrado e endereçado ao 

CRCRJ, conforme indicado abaixo: 

AO 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

A/C DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

“CREDENCIAMENTO DE IES”  

Rua Primeiro de Março, nº 33, 17º andar, Centro 

CEP 20.010-000 – Rio de Janeiro – RJ 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
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7.1. Compete a IES: 

a) conceder desconto de, no mínimo, 10% (dez por cento) sobre o valor integral das mensalidades; 

b) cumprir rigorosamente com os descontos oferecidos pela instituição, não podendo, em 

hipótese alguma, recusar-se em conceder desconto ao beneficiário, levando-se em consideração 

as demais condições constantes do termo de parceria (Anexo VII); 
 

c) encaminhar ao CRCRJ, ao final de cada semestre do ano letivo, a relação dos beneficiários 

contemplados com o desconto, indicando o respectivo curso. 

d) divulgar as ações desse CRCRJ no âmbito dessa IES; 
 
e) ceder, de acordo com a sua disponibilidade, sala de aula e/ou auditório, com recursos 
audiovisuais necessários para realização de cursos ou eventos de Educação Profissional Continuada 
demandados pelo CRCRJ, em datas e horários acordados; 
 
f) disponibilizar gratuitamente pelo menos 2 (dois) palestrantes por ano, para ministrar palestras 
para o CRCRJ, conforme tema e agendamento previamente acordados; 
 
g) fornecer cartazes, banners, peças de mídia digital e folders para divulgação pelo CRCRJ. 
 

7.2. Compete ao CRCRJ: 

a) realizar a divulgação permanente do Termo de Parceria no site do CRCRJ, na página de Termos 

de Parceria, enquanto vigente o presente ajuste;  

b) divulgar aos beneficiários, no Boletim Informativo eletrônico do CRC RJ, a pedido da IES, a 

abertura das matrículas dos cursos para os quais será concedido desconto; 

c) quando da solicitação de cessão de sala ou auditório, deverá fazê-lo com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias. 

7.2.1. Para a IES que atender o item 6.2, deste Edital, a divulgação dos cursos bem como da 
parceria, será efetuada também: 
 
a)  por meio das redes sociais do CRCRJ; 
 
b) nas dependências do CRCRJ, com afixação de cartazes e distribuição de folders; 
 
c) nos eventos realizados pelo CRCRJ. 
 

8. DO CONTROLE DA EXECUÇÃO 

8.1. O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, nos termos 

do instrumento convocatório e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas 

consequências da inexecução total ou parcial. 
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8.2. A gestão da presente contratação será acompanhada pelo Departamento de Desenvolvimento 

Profissional, sendo a fiscalização do contrato, nos termos do art. 67, §1º, da Lei 8.666/93, realizada 

por representante do CRCRJ designado por Portaria, para esta finalidade. 

 

8.3. A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos 

de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a lhe fornecer todos 

os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que 

forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades. 

 

8.4.A instituição e a atuação da fiscalização do serviço objeto do contrato não exclui ou atenua a 

responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalização própria.  

 

9. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

9.1. Este Termo de Parceria é celebrado a título não oneroso, portanto, não haverá, em hipótese 

alguma, qualquer repasse de recursos oriundos das partes. 
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ANEXO II 

REQUERIMENTO PARA CREDENCIAMENTO DE 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - IES 

A IES abaixo identificada, solicita ao CRCRJ o seu credenciamento com vistas ao objeto do Edital 

de Credenciamento nº 002/2020, anexando a respectiva documentação. 

 

DADOS DA IES 

RAZÃO SOCIAL: _____________________________________________________________ 

NOME FANTASIA: ____________________________________________________________   

CNPJ: ______________________________________________________________________ 

ENDEREÇO PRINCIPAL: ______________________________________________________ 

BAIRRO: ___________________________________________________________________  

CIDADE/UF: __________________________________ CEP: _________________________ 

TELEFONES: _______________________________________________________________ 

E-MAIL: ____________________________________________________________________ 

PONTUAÇÃO NO ÚLTIMO ENADE: _____________________________________________ 

DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL 
NOME: ____________________________________________________________________ 

ESTADO CIVIL: ________________________    CPF: ______________________________ 

IDENTIDADE: __________________  ÓRGÃO EXPEDIDOR: ________________________   

DT/EMISSÃO: ______________ CARGO: ________________________________________  

PROFISSÃO: ______________________________________________________________ 

Declaro possuir plenos poderes de representação da IES e conhecimento integral do Edital de 

Credenciamento nº 002/2020. 

_________________________________________________ 

Local e data 

_________________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO RELATIVA À CONDIÇÃO DE CREDENCIAMENTO DO ÍTEM 4.2 

 

 Para fins de participação no processo de credenciamento de IES, de que trata o Edital nº 002/2020, 

DECLARO, sob as penas da lei, que esta IES não se enquadra em nenhuma das situações citadas 

no item 4.2 do citado Edital, estando de pleno acordo com as condições nele contidas. 

 

 

Rio de Janeiro,  xx   de xxxxxxxxxxxxxxx   de 2020. 

 

 

 

____________________________________________ 

Preencher com o Nome do Representante Legal 

Representante Legal 
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ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO RELATIVA À CONDIÇÃO DE CREDENCIAMENTO DO ÍTEM 4.1.3 

 

 Para fins de participação no processo de credenciamento de IES, de que trata o Edital 002/2020, 

DECLARO, sob as penas da lei, que os Coordenadores de Curso de Ciências Contábeis desta 

IES, são profissionais registrados e em situação regular com o CRC; 

 

Rio de Janeiro,  xx  de xxxxxxxxxxxxxxx   de 2020. 

 

 

 

____________________________________________ 

Preencher com o Nome do representante legal 

Representante Legal 
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO RELATIVA À CONDIÇÃO DE CREDENCIAMENTO DO ÍTEM 4.1.3 

 

 Para fins de participação no processo de credenciamento de IES, de que trata o Edital 002/2020, 

DECLARO, sob as penas da lei, que todas as disciplinas de Contabilidade, Auditoria e Perícia 

Contábil, são lecionadas, exclusivamente, por profissionais de contabilidade registrados e em 

situação regular com o CRC. 

 

Rio de Janeiro,  xx  de xxxxxxxxxxxxxxx   de 2020. 

 

 

 

____________________________________________ 

Preencher com o Nome do representante legal 

Representante Legal 
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ANEXO VI 

 

RELAÇÃO DOS CURSOS QUE SERÃO CONTEMPLADOS COM O DESCONTO NO TERMO 

DE PARCERIA 

GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

UNIDADES: 

 

CIDADE 

 

CAMPUS 

 

MODALIDADE 

(presencial ou 

EAD) 

 

%  

DESCONTO 
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ANEXO VI (Continuação) 

 

RELAÇÃO DOS CURSOS QUE SERÃO CONTEMPLADOS COM O DESCONTO NO TERMO 

DE PARCERIA 

PÓS-GRADUAÇÃO 

(  ) Lato sensu     (  ) Strictu sensu 

TÍTULO DO CURSO: _____________________________________________________ 

UNIDADES: 

 

CIDADE 

 

CAMPUS 

 

MODALIDADE 

(presencial ou 

EAD) 

 

%  

DESCONTO 

    

    

 

(  ) Lato sensu     (  ) Strictu sensu 

TÍTULO DO CURSO: _____________________________________________________ 

UNIDADES: 

 

CIDADE 

 

CAMPUS 

 

MODALIDADE 

(presencial ou 

EAD) 

 

%  

DESCONTO 

    

    

(  ) Lato sensu     (  ) Strictu sensu 

TÍTULO DO CURSO: _____________________________________________________ 

UNIDADES: 

 

CIDADE 

 

CAMPUS 

 

MODALIDADE 

(presencial ou 

EAD) 

 

%  

DESCONTO 
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ANEXO VII 

 

MINUTA DO TERMO DE PARCERIA 

  

  

TERMO DE PARCERIA QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO E [nome da IES]  

  

   

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE RIO DE JANEIRO, órgão de 

fiscalização do exercício profissional, regido pelo Decreto-Lei nº 9.295/1946, situado na Rua 

Primeiro de Março, nº 33, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20010-000, inscrito no CNPJ sob o nº 

33.287.806/0001-61, doravante denominado CRCRJ, neste ato representado por seu Presidente, 

............., ....(nacionalidade)...., ....(estado civil)...., ........(profissão).......titular da Carteira de 

Identidade nº ........, expedida pelo ....... e inscrita no CPF sob o nº ...................., e a  

  

[RAZÃO SOCIAL DA IES], inscrita no CNPJ sob o nº [número], com sede na [endereço],  

[bairro], [cidade - UF], [CEP], neste ato representada por seu(ua) [cargo], [nome completo], 
[nacionalidade], [estado civil], [profissão], [número da carteira de identidade e órgão expedidor], 
[CPF].  

  

As partes firmam o presente Termo de Parceria, por meio do Processo Administrativo nº [número 

do processo], em conformidade com as disposições da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, nos 

parâmetros contidos no Edital de Credenciamento nº 002/2020, e mediante as seguintes cláusulas 

e condições:  

  CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

 1.1. O presente Termo tem por objeto o CREDENCIAMENTO de IES para concessão de 

descontos em cursos de graduação em ciências contábeis e pós-graduação (lato sensu ou strictu 

sensu) relacionado a matéria contábil, buscando, assim, a Educação Profissional Continuada na 

área da contabilidade.  

  

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS BENEFICIADOS  

 2.1. Profissionais da Contabilidade que possuam registro em situação regular no Conselho 

Regional de Contabilidade do Estado de Rio de Janeiro, e seus dependentes;  
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2.2. Funcionários do CRCRJ, e seus dependentes;  

 2.3. Funcionários das Organizações Contábeis registradas e em situação regular com o CRCRJ.  

   

CLÁUSULA TERCEIRA – DO DESCONTO   

 3.1. O atendimento aos beneficiários será feito conforme descrito abaixo:  

  

a) xx% de desconto no curso [identificação do curso, modalidade, cidade e campus]  
  

b) xx% de desconto no curso [identificação do curso, modalidade, cidade e campus]  
  

  

3.2.O desconto acima incidirá sobre o valor de tabela cobrado à época da matrícula do beneficiário 
ou da sua renovação.  
  

3.3.O desconto previsto na cláusula 3.1 não é cumulativo com outras promoções, sendo certo que 
incidirá apenas e tão somente no montante do valor regular válido para o semestre ou ano.  
  

3.4.No caso de o interessado já ser beneficiário de Bolsa de Estudo da Instituição, prevalecerá a 
bolsa com o maior percentual de desconto, ressalvada a opção do interessado.  
  

3.5.Na hipótese de o beneficiário já ter iniciado o curso, o desconto será aplicado no momento da 
rematrícula.  
  

3.6.O desconto de que trata o item 3.1 não será aplicado na hipótese de pagamento de parcela 
em atraso.  
  

3.7.O CRCRJ não terá qualquer obrigação e/ou responsabilidade quanto ao pagamento e/ou 
recebimento da mensalidade do curso, sendo certo que o pagamento será feito pelo beneficiário 
diretamente à IES.  
   

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES  

 4.1. Para habilitação ao benefício, o interessado deverá comprovar o vínculo mantido entre ele e 

o CRCRJ, no ato da matrícula e subsequentes renovações de matrícula, mediante apresentação 

dos seguintes documentos:   
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a) Carteira do CRCRJ, ou outro documento de identificação oficial, e Certificado de Regularidade 
Profissional - CRP (no caso dos Profissionais da Contabilidade);  

  

b) Carteira de Trabalho (no caso dos funcionários do CRCRJ);  
  

c) Certificado de Regularidade Profissional da Pessoa Jurídica– CRP-PJ e Carteira de Trabalho 
(no caso dos funcionários das Organizações Contábeis);  

  

d) No caso dos dependentes, apresentar documentos que comprovem a dependência, tais como: 
RG, certidão de nascimento ou certidão de casamento ou outros, bem como os documentos 
mencionados nas letras “a” ou “b”.  

  

4.2.O beneficiário, por seu ato de matrícula ou rematrícula, aceita plenamente e se sujeita às 
normas da IES, inclusive aos critérios de pagamento, faltas, notas, cancelamento de matrícula e 

períodos de férias.  
  

4.3.A não apresentação da documentação exigida no ato da matrícula, para comprovação do 
vínculo com o CRCRJ, configura o ingresso de aluno que pagará as mensalidades de acordo com 

a tabela regular, sem desconto.  
  

4.4.A posterior apresentação da documentação não gerará nenhum crédito retroativo. O aluno 
que pretender ingressar na IES fará jus aos benefícios somente a partir da data da apresentação 

da documentação exigida.   
  

 CLÁUSULA QUNTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES  

 5.1. Compete à IES:  

  

a) conceder desconto de, no mínimo, 10% (dez por cento) sobre o valor integral das  
mensalidades;  

  

b) cumprir rigorosamente com os descontos oferecidos pela Instituição, não podendo, em 
hipótese alguma, recusar-se em conceder desconto ao beneficiário, levando-se em 
consideração as demais condições constantes do Termo de Parceria (Anexo VII);  

  

c) encaminhar ao CRCRJ, ao final de cada semestre do ano letivo, a relação dos beneficiários 
contemplados com o desconto, indicando o respectivo curso.  

  

d) divulgar as ações desse CRCRJ no âmbito dessa IES; 
 
e) ceder, de acordo com a sua disponibilidade, sala de aula e/ou auditório, com recursos 
audiovisuais necessários para realização de cursos ou eventos de Educação Profissional 
Continuada demandados pelo CRCRJ, em datas e horários acordados; 
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f) disponibilizar gratuitamente pelo menos 2 (dois) palestrantes por ano, para ministrar palestras 
para o CRCRJ, conforme tema e agendamento previamente acordados; 
 
g) fornecer cartazes, banners, peças de mídia digital e folders para divulgação pelo CRCRJ. 

 

 5.2. Compete ao CRCRJ:  

 a) realizar a divulgação permanente do Termo de Parceria no site do CRCRJ, na página de 

Termos de Parceria, enquanto vigente o presente ajuste;  

b) divulgar aos beneficiários, no Boletim Informativo eletrônico do CRC RJ, a pedido da IES, a 

abertura das matrículas dos cursos para os quais será concedido desconto; 

c) quando da solicitação de cessão de sala ou auditório, deverá fazê-lo com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias. 

5.2.1. Para a IES que atender o item 6.2, deste Edital, a divulgação dos cursos bem como da 
parceria, será efetuada também: 
 
a)  por meio das redes sociais do CRCRJ; 
 
b) nas dependências do CRCRJ, com afixação de cartazes e distribuição de folders; 
 
c) nos eventos realizados pelo CRCRJ. 
 

 CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS  

 6.1. Este Termo de Parceria é celebrado a título não oneroso, portanto, não haverá, em hipótese 

alguma, qualquer repasse de recursos oriundos das partes.  

   

CLÁUSULA SÉTIMA - DA NÃO EXCLUSIVIDADE  

 7.1. A Parceria não gera qualquer direito de exclusividade entre as partes.  

  

CLÁUSULA OITAVA - DAS LOGOMARCAS E DOS NOMES COMERCIAIS  

8.1. O CRCRJ poderá utilizar, na divulgação do Termo de Parceria, a logomarca e outros sinais 

distintivos das IES credenciadas, e vice-versa.  

  

8.2. Os interessados garantem que os direitos de propriedade intelectual necessários para a 
execução do objeto deste Edital não violam quaisquer direitos de propriedade intelectual de 
terceiros, isentando o CRCRJ de quaisquer reclamações de terceiros e ônus decorrentes, de 
qualquer natureza, inclusive financeiros.   
  

8.3. A utilização indevida por qualquer das partes de tais logomarcas e nomes comerciais ensejará 
a rescisão imediata do presente Termo de Parceria, sem prejuízo da tomada de medidas judiciais 
e extrajudiciais cabíveis, bem como das reparações, indenizações e multas aplicáveis. Com o 
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término deste Termo de Parceria, por qualquer razão, as partes deverão cessar imediatamente o 
uso das logomarcas e dos nomes comerciais da outra parte.  
  

CLÁUSULA NONA – DA SUSPENSÃO DO DESCONTO  

 9.1. O desconto concedido por meio deste Termo será automaticamente suspenso nos seguintes 

casos:  

 a) falência ou concordata dos partícipes;  

  

a) caso fortuito ou força maior. 
  

CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO  

10.1.A execução deste Termo de Parceria será acompanhada e fiscalizada pela Chefia do 
Departamento de Desenvolvimento Profissional do CRCRJ, especialmente designada nos termos 
do artigo 67, da Lei nº 8.666/1993;  
  

10.2.A IES deverá franquear visita de funcionário do CRCRJ, com a finalidade de constatar as 

condições constantes do Edital de Credenciamento nº 002/2018.  
  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO  

 11.1. O presente Termo de Parceria poderá ser alterado, por acordo de ambas as partes, por meio 

de Termo Aditivo.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO  

12.1. O presente Termo de Parceria poderá ser rescindido a qualquer tempo, por qualquer uma 

das partes, mediante comunicação por escrito encaminhada com antecedência mínima de 60 

(sessenta) dias, sem que sejam suspensos os benefícios adquiridos pelos alunos já matriculados, 

até o final do curso ou da vigência deste Termo, o que ocorrer primeiro.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA  

13.1. O presente Termo de Parceria terá vigência de 5 (cinco) anos, a partir de sua assinatura.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

14.1. Farão parte integrante deste Termo de Parceria, independentemente de transcrição, as 

instruções contidas no Edital de Credenciamento nº 002/2018 e os documentos nele 

referenciados.  

  



 
 

25 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO  

15.1. As partes elegem o Foro da Justiça Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, para 

dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas do presente instrumento, com exclusão de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

  

E, por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo de Parceria, em 02 

(duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.  

   

Rio de Janeiro, ___ de ______________________ de 20__.  

  

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  

   

Nome do Presidente   

Presidente  

  

  

Razão Social da IES  

Nome do Representante Legal  

Cargo  

  

 TESTEMUNHAS:  

  

____________________________________________________________________________ 

Nome:  

CPF:  

_____________________________________________________________________________ 

Nome:  

CPF:  


