
Data de início Data do término

2017
ALLCARE ADMINISTRADORA DE 

BENEFÍCIOS S.A. 
Não Aplicável

Constitui objeto do presente termo de convênio a prestação de serviços de: i. estipulação e/ou contratação de
seguros de saúde e dos ramos elementares e/ou planos privados de assistência à saúde (planos de saúde e
odontológico), além de outros serviços complementares de assistência à saúde (conjuntamente denominados
“benefícios”); ii. representação dos beneficiários perante as seguradoras, operadoras de planos privados de
assistência à saúde (as “operadoras”) e prestadoras de serviços complementares de assistência à saúde (as
“prestadoras”); e iii. gestão administrativa, financeira e operacional dos benefícios, todos pela
ADMINISTRADORA aos associados que mantenham vínculo associativo com o CREA-PE nos termos de seu
Regimento Interno e Legislação própria, e aos respectivos dependentes, podendo ser o grupo familiar do
beneficiário titular composto de pessoas: de parentesco consanguíneo até terceiro grau; de parentesco por
afinidade até segundo grau; cônjuge ou companheiro; conjuntamente denominados “beneficiárão dos cursos
nos seus meios de
comunicação.                                                                              
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          
                                                                            

Não Houve Não Houve Não Houve 02/01/2017 31/12/2017

2017
SINDICATO DOS TÉCNICOS 

AGRÍCOLAS DE PERNAMBUCO - 
SINTAG

Não Aplicável

O presente instrumento objetiva estabelecer condições de mútua cooperação entre as partes visando à
implementação de ações de fiscalização, de controle, de orientação e de aprimoramento do exercício e das
atividades profissionais da engenharia, da agronomia, da geologia, da geografia e da meteorologia, em seus
níveis superior e médio, em todo Estado de Pernambuco. 

Não Houve Não Houve Não Houve 27/01/2017 31/12/2017

2017
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE 

EMPRESAS DE CONSULTORIAS E 
TREINAMENTO - FEBRAEC

Não Aplicável

O presente instrumento tem por finalidade estabelecer um Termo de Cooperação Técnica entre os partícipes,
para fins de aprimoramento educacional, onde a FEBRAEC concederá aos profissionais vinculados ao Sistema
Confea/Crea e aos funcionários do Crea-PE desconto de 20% (vinte por cento) nos cursos promovidos pela
Federação e disponibilizará 1 (uma) bolsa de 100% (cem por cento) sempre que iniciar novos cursos. O CREA-
PE, por sua vez, promoverá a divulgação dos cursos nos seus meios de comunicação.  

Não Houve Não Houve Não Houve 09/02/2017 31/12/2017

2017
DOMINGO E RODRIGUES - LTDA 

ME
Não Aplicável

O presente instrumento tem por finalidade estabelecer um Termo de Cooperação Técnica entre os partícipes, 
para fins de aprimoramento educacional, onde a DOMINGO E RODRIGUES concederá aos profissionais 
vinculados ao Sistema Confea/Crea e aos funcionários do Crea-PE desconto de 20% (vinte por cento) nos cursos 
promovidos pela Federação e disponibilizará 1 (uma) bolsa de 100% (cem por cento) sempre que iniciar novos 
cursos. O CREA-PE, por sua vez, promoverá a divulgação dos cursos nos seus meios de comunicação.  

Não Houve Não Houve Não Houve 20/03/2017 31/12/2017

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO - CREA-PE
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2017 PREVPLAN CONSULTORIA LTDA Não Aplicável

O presente instrumento tem por finalidade estabelecer um Termo de Cooperação Técnica entre os partícipes,
para fins de prestação de serviços de consultoria, onde a PREVPLAN concederá aos profissionais vinculados ao
Sistema Confea/Crea e aos funcionários do Crea-PE desconto de 50% (cinquenta por cento) na elaboração de
diagnóstico previdenciário (investigação do histórico do segurado junto ao Instituto Nacional de Seguro Social –
INSS), através da verificação individual do CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais). O CREA-PE, por sua
vez, promoverá a divulgação dos serviços nos seus meios de comunicação.  

Não Houve Não Houve Não Houve 22/03/2017 31/12/2017

2017 RUI JESUS PENA JULIANO - ME Não Aplicável

O presente instrumento tem por finalidade estabelecer um Termo de Cooperação Técnica entre os partícipes, 
para fins de aprimoramento educacional, onda a Rui Juliano Perícias concederá aos profissionais vinculados ao 
Sistema Confea/Crea e aos funcionários do Crea-PE desconto de 10% (dez por cento) no curso Perícia Judicial 
presencial e 20% (vinte por cento) no curso Perícia Judicial Online, promovidos pela empresa. Assim como, 
disponibilizará 1(uma) bolsa de 100% (cem por cento) para o curso Perícia Judicial Online. O CREA-PE, por sua 
vez, promoverá a divulgação dos cursos  nos seus meios de comunicação. 

Não Houve Não Houve Não Houve 10/04/2017 31/12/2017

2017 WOM ENGENHARIA LTDA Não Aplicável

O presente instrumento tem por finalidade estabelecer um Termo de Cooperação Técnica entre os partícipes, 
para fins de aprimoramento educacional, onde a WOM ENGENHARIA concederá aos profissionais vinculados ao 
Sistema Confea/Crea e aos funcionários do CREA-PE desconto de 10% (dez por cento) em todos os cursos 
oferecidos, e disponibilizará 1 (uma) bolsa de 100% (cem por cento) sempre que iniciar novos cursos. O CREA-
PE, por sua vez, promoverá a divulgação dos cursos nos seus meios de comunicação.  

Não Houve Não Houve Não Houve 05/05/2017 31/12/2017

2017
CENTRAL DE IDIOMAS DE 

PERNAMBUCO - EASY INSTITUTE
Não Aplicável

O presente instrumento tem por finalidade estabelecer um Termo de Cooperação Técnica entre os partícipes, 
para fins de aprimoramento educacional, onde a EASY INSTITUITE concederá aos profissionais vinculados ao 
Sistema Confea/Crea e aos funcionários do CREA-PE um benefício (desconto) de 50% (cinquenta por cento) 
para os primeiros 30 dias da parceria a partir da data de assinatura do termo de cooperação e 30% (trinta por 
cento) após os primeiros 30 dias em diante. O CREA-PE, por sua vez, promoverá a divulgação dos cursos nos 
seus meios de comunicação.

Não Houve Não Houve Não Houve 05/05/2017 31/12/17

2017 ABRACOPEL Não Aplicável

O presente instrumento visa estabelecer condições de mútua cooperação entre as partes com o objetivo de 
fortalecer as ações de Fiscalização Preventiva Integrada - FPI do Estado de Pernambuco, e identificação de 
situações de riscos eminentes de acidentes de natureza elétrica (choque elétrico) com a população para 
providências, bem como a orientação mútua quanto à legislação e normas que regulamentam a atuação de 
cada uma das partes visando seu efetivo cumprimento. 

Não Houve Não Houve Não Houve 15/05/2017 31/12/2017
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2017
LÍDERES PELA SUSTENTABILIDADE - 

LpS
Não Aplicável

O presente instrumento tem por finalidade estabelecer um Termo de Cooperação Técnica entre os partícipes, 
para fins de aprimoramento educacional, onde a LpS concederá aos profissionais vinculados ao Sistema 
Confea/Crea e aos funcionários do Crea-PE desconto de 30% na inscrição em eventos realizados pela LpS e no 
Curso de Liderança sustentável, e desconto de 15% no Curso de Extensão em Sustentabilidade Empresarial.

Não Houve Não Houve Não Houve 20/06/2017 31/12/2017

2017
PROJECT MANAGEMENT 

INSTITUTE (REGIONAL 
PERNAMBUCO) - PMI-PE

Não Aplicável

O presente instrumento tem por finalidade estabelecer um Termo de Cooperação Técnica entre os partícipes 
para troca e difusão de infomiações e proposições de ações conjuntas institucionais nas suas respectivas áreas 
de atuação, que se realizará por meio do estabelecimento de vínculo de cooperação entre as PARCEIRAS e que 
deverá ter as seguintes características:
1.1 O PMI-PE concederá aos profissionais registrados no Crea-PE e aos funcionários do Crea-PE descontos nos 
cursos "Fundamentos de Gerenciamento de
Projetos" e "Básico de Gerenciamento de Projetos", oferecidos pela PMI-PE:
• 15,0% (quinze por cento) de desconto nas parcelas dos BENEFICIÁRIOS devidamente matriculados, que 
optarem pelo parcelamento do curso; ou;
• 15,0% (quinze por cento) de desconto para os BENEFICIÁRIOS devidamente matriculados, que optarem pelo 
pagamento á vista do curso.
O desconto ofertado, em nenhuma hipótese, será cumulativo com outros descontos, eventualmente 
praticados pelo PMI-PE.
1.2 O Crea-PE por sua vez, promoverá a divulgação dos cursos nos seus meios de comunicação.

Não Houve Não Houve Não Houve 14/08/2017 31/12/2017

2017 ENGECURSOS Não Aplicável

O presente instrumento tem por finalidade estabelecer um Termo de Cooperação
Técnica entre os partícipes, para fins de aprimoramento educacional, onde a
ENGECURSOS CONSULTORIA concederá aos profissionais vinculados ao Sistema
Confea/Crea e aos funcionários do CREA-PE desconto de 10% (dez por cento) em
todos os cursos oferecidos, e disponibilizará 1 (uma) bolsa de 100% (cem por cento)
sempre que iniciar novos cursos. O CREA-PE, por sua vez, promoverá a divulgação
dos cursos nos seus meios de conriunicação.

Não Houve Não Houve Não Houve 23/08/2017 31/12/2017

2017
CENTRO TECNOLÓGICO DE 

ENSINO – CTEN
Não Aplicável

O presente instrumento tem por finalidade estabelecer um Termo de Cooperação Técnica entre os partícipes, 
para fins de aprimoramento educacional, onde o CTEN concederá aos profissionais vinculados ao Sistema 
Confea/Crea e aos funcionários do CREA-PE desconto de 20% (vinte por cento) em todos os cursos oferecidos, 
e disponibilizará 1 (uma) bolsa de 100% (cem por cento) sempre que iniciar novos cursos. O CREA-PE, por sua 
vez, promoverá a divulgação dos cursos nos seus meios de comunicação.

Não Houve Não Houve Não Houve 09/10/2017 08/10/2018

2017
CENTRAL BASE CURSOS E 

TREINAMENTOS
Não Aplicável

O presente instrumento tem por finalidade estabelecer um Termo de Cooperação Técnica entre os partícipes, 
para fins de aprimoramento educacional, onde a Central Base Cursos &Treinamentos concederá aos 
profissionais vinculados ao Sistema Confea/Crea e aos funcionários do CREA-PE desconto de 20% (vinte por 
cento) em todos os cursos oferecidos, e disponibilizará 1 (uma) bolsa de 100% (cem por cento) sempre que 
iniciar novos cursos. O CREA-PE, por sua vez, promoverá a divulgação dos cursos nos seus meios de 
comunicação.

Não Houve Não Houve Não Houve 01/12/2017 30/11/2018
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2017 ANPTEC Não Aplicável

O presente instrumento tem por finalidade estabelecer um Termo de Cooperação Técnica entre os partícipes, 
para fins de aprimoramento educacional, onde a ANPTEC concederá aos profissionais vinculados ao 
Sistema Confea/Crea e aos funcionários do Crea-PE desconto de 20% (vinte por cento) em todos os 
cursos oferecidos, e disponibilizará 1 (uma) bolsa de 100% (cem por cento) sempre que iniciar 
novos cursos. O Crea-PE, por sua vez, promoverá a divulgação dos cursos nos seus meios de 
comunicação.  

Não Houve Não Houve Não Houve 07/11/2017 06/11/2018

TOTAL GERAL 0 0 0

FONTE : Gerência de Políticas Institucionais (GPI)

15


