


 Aproximar o nutricionista e o TND do conselho e levar algumas
vantagens para eles, tais como descontos em cursos de pós-graduação,

escolas de idiomas e planos de saúde.
Os convênios não geram ônus nem vantagens financeiras para o CRN-1

OBJETIVO



Nutricionistas e Técnicos em Nutrição e Dietética da 1ª Região

BENEFICIÁRIOS



QUEM SOMOS
Cabe ao Conselho, além de defender a sociedade, impedir que ocorra o exercício ilegal
da profissão de nutricionista e de técnico em nutrição e dietética, tanto por aquele que

possua habilitação, mas não segue a conduta estabelecida, quanto para o leigo que
exerce alguma profissão cujo exercício dependa de habilitação.

 

Goiás (GO)

Mato Grosso (MT)

Tocantins (TO)

Distrito Federal (DF)

+ de 13 mil

nutricionistas
+ de 1.300 TNDs
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COMO PARTICIPAR



O mínimo admitido é de 15% (quinze por cento)

sobre o preço da tabela praticada

DESCONTO A SER OFERECIDO 



Documentação 
HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,

devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de

sociedades comerciais; 

c) Ata de eleição dos atuais administradores, tratando-se de

sociedades por ações, acompanhada da documentação referida acima;

 

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro

Civil de Pessoas Jurídicas, tratando-se de sociedades civis,

acompanhado de Procuração expedida em cartório, se o credenciado

se fizer representar por procurador, juntamente com as cópias dos

respectivos documentos de identidade e de cadastro de pessoa física; 

e) Na participação de empresas em consórcio, deverão ser obedecidas

as normas constantes do artigo 33 da Lei nº.8.666/93. 



a)Registro nos órgãos competentes de acordo com

o tipo de atividade, caso aplicável.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

A proposta contendo os descontos assumidos

devem ser apresentados nos moldes do Anexo II do

Edital, bem como os documentos em original ou

com cópia autenticada deverão ser endereçados à

Presidente do CRN-1. 

Todas as informações e comunicações deverão ser

realizadas por escrito e protocoladas na sede ou

delegacias dos Conselho, ou encaminhadas para o

e-mail: comunicacao@crn1.org.br

a)  Prova de regularidade para com a Fazenda

Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede

do proponente, ou outra equivalente, na forma da

lei; 

b) Prova de inexistência de débitos inadimplidos

perante a Justiça do Trabalho; 

c) Prova de regularidade relativa à Seguridade

Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de

Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no

cumprimento dos encargos sociais instituídos por

lei. 

d) Declaração de inexistência de fato

superveniente impeditivo da habilitação, na forma

do § 2º do artigo 32 da Lei n.º 8.666, de 1993,

conforme modelo previsto no Anexo III do Edital. 

REGULARIDADE FISCAL

Acesse o Edital

https://crn-df.implanta.net.br/portaltransparencia/#publico/Conteudos?id=a666cedb-c1c1-4170-a05e-d573c62505af
mailto:comunicacao@crn1.org.br
https://crn-df.implanta.net.br/portaltransparencia/#publico/Conteudos?id=a666cedb-c1c1-4170-a05e-d573c62505af


FORMAS DE DIVULGAÇÃO



MALA DIRETA

SITE

Cada empresa poderá enviar, uma vez por mês, 1 (uma) propaganda, na proporção (1:1),

sobre seu produto ou serviço. A arte da propaganda deverá conter, pelo menos:

a)      Nome da empresa

b)     Produto ou serviço com desconto

c)      Valor do desconto

d)     Como obter a vantagem

e)     Contato da empresa

Essa divulgação será enviada via mala direta, no formato newsletter, uma vez por mês,

para os quase 15 mil profissionais inscritos no CRN-1, junto com as propagandas das

outras empresas cadastradas no Clube de Benefícios do CRN-1.

A empresa deverá fornecer uma descrição de até 320 caracteres com espaço, uma

forma de contato e o link para o site oficial. Deve informar ainda, sucintamente, o valor

do desconto ofertado para os inscritos no CRN-1, por exemplo: A partir de 30% de

desconto para inscritos no CRN-1 em cursos de pós-graduação da área da saúde.

Serão divulgadas as informações acima solicitadas, juntamente com a logomarca da

empresa, em área do site do CRN-1 específica para as parcerias: (www.crn1.org.br >>

Comunicação >> Parcerias)

Observação: as divulgações ocorrerão quando de interesse do CRN-1.

http://www.crn1.org.br/


CONTATO
Conselho Regional de Nutricionistas 1ª Região

crn1@crn1.org.br | comunicacao@crn1.org.br

Telefone: (61) 3328-3078


