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TERMQ DE ÇONVÊNIQ

DO CONVÊNIO

O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS
,

Autarquia Federal sediada em Belo Horizonte

Maciel, n°. 1.233

—

Lourdes

—

-

MC, na Avenida Olegário

30180.111— Selo Horizonte/MC, CNPJ

no.

16.863.66410001-14 na pessoa de seu presidente ADM. JEHU PINTO DE
AGUILAR FILHO CRA-MG rr. 01-01126010, doravante denominado CRA-MO,
—

juntamente com o CAILIS EDUCACAO MUSICAL LTDA, identificado como
CAILÍS EDUCAÇÃO MUSICAL, com sede na cidade de Belo Horizonte / MC na
Rua Platina, 1265, Sala 22
Bairro Calafate. Inscrito no CNPJ sob o n°
—

32.410.66310001-70, doravante denominada CONVENENTE, na pessoa do seu
diretor Sr. CAIO RANGEL RODRIGUES resolvem firmar o presente convênio

mediante as seguintes cláusulas e condições:
CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DO CONVÊNIO
O presente instrumento a ser firmado entre o CRA-MG e a CONVENENTE
constitui-se em um convênio, entendido este como um acordo de vontades no
qual há identidade de interesse entre os convenentes.
Os convénios firmados entre a Administração Pública e os particulares têm
disciplina legal própria, razão pela qual se torna obrigatÓria a aplicação das
normas da Lei n°. 8.666/93, atentando-se especialmente para o conteúdo da

norma do art. 116, devendo ser aplicada no que couber aos convênios celebrados
entre o CRNMG e particulares.
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Parágrafo Primeiro: O desconto referido no caput não se acumula aos outros
integrantes de promoções internas da CONVENENTE, prevalecendo o maior
desconto ou o escolhido pelo beneficiário.
Parágrafo Segundo: O atraso no pagamento acarretará a supressào do direito
de desconto.
Cláusula Segunda: Cessará para a CONVENENTE obrigação de concessão da
desconto, objeto desse convênio, nos seguintes casos:
rescisão do presente convénio;

—

li

—

desligamento do prorissionai, por suspensão ou cancelamento de seu registro,

perante o CRA-MG;
TIl

—

inadimpiência do registrado/beneficiário, ou ao qual o beneficiário está

vinculado, perante o CRA-MG;
IV

—

desligamento do funcionário perante o CHA-MG.

DA RESPONSABIUDADE DA CONVENENTE
Cláusula Terceira

-

A CONVENENTE obriga-se a manter o CRA-MG a saivo do

qualquer responsabilidade contra quaisquer processos, ações admInistrativas,

cobranças surgidas em decorrência da execução dos serviços, objeto deste
Conv&ío.

Cláusula Quarta

-

A CONVENENTE é responsável por quaisquer danos

causados diretamente aos beneficiários mencionados na cláusula primeira deste
contrato, decorTenle de sua culpa ou dolo na execução dos seriiços prestados,
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a eventual fiscalização ou o
acompanhamento pelo CRA-MG
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mencionar o desconto para

logo do CRA—MG Este rnatori& poderá ser

divulgado muna voz ao mAu, qiirándn moIIciIado pela CONVENENTE,
Cláusula Soxta: Comnprnrnolo-uo o CRA-MO a informar, quando solicitado pela
CONVENENTE, os canon providos nau itono ii, 1H o IV da Cláusula Segunda,

ficando a critórlo dra CONVENENTE a uucponuo do dosconto concedido.
DO PRAZO

O prazo doste convénio terá início na datado assinatura deste
Instrumento o término previsto para 24 meses, podendo ser prorrogado por
Cláusula Sétima

-

interesso das panes, mediania assinatura de termo aditivo, conforme as

disposições do ar157, Ii da Lei n° 8666/92.

DA RESCISÃO
A inadimplêncla de cláusulas e condições estabelecidas
no presente convênio ou a ocorrência de quaisquer das situações descritas
assegurará ao
no art. 78 da Lei n°. 6.666/93, por parte da CONVENENTE,
CRA-MG a prerrogativa de dá-lo por rescindido de pleno direito, medlaØÇj&

Cláusula Oitava

-
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interpelação judicial ou extrajudicial,
além da possibilidade de lmputaçiio
das sanções previstas nos
artigos 86,87 e 88 daquela Lei.
Cláusula Nona

O presente convênio poderá ser rescindido por conveniência
administrativa do CRNMG, conforme dispos
ição dos artigos 77, 78 o79 da Lol no.
8.666193, hipótese que também não caberá
a CONVENENTE qualquer Ilpo do
indenização.
-

Cláusula Décima

As partes poderão, ainda, a qualquer tempo, sem qualquer
ônus, denunciar o presente convênio, median
te prévia notificação, cujos efeitos
consubstanciar-se-ão no prazo de 60 (sessen
ta) dias) a contar de SOU
recebimento.
—

DA APLICAÇÃO DA LEI N°. 8.666/93
Cláusula Décima Primeira As partes contratantes compr
ometem-se a respeitar
as cláusulas pactuadas neste convênio, sujeitando-se
este contrato à Lol n°.
8.666/93, aplicável, inclusive, nos casos de omissão, confor
me disposição do art.
116 daquela Lei.
-

Cláusula Décima Segunda
proposto definido,

A CONVENENTE comprometo-ao a seguir
o
fornecendo as devidas informações ao
CRA-MG, eu,
-

compatibilidade com as obrigações assumidas, a titulo de certific
ação da correta o
eficiente prestação dos serviços estabelecidos neste convênio.
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DO FORO
Cláusula DécIma Terceira

As partes contratantes elegem o foro de Belo
Hohzonte/MG para dirimirem quaisquer dúvidas ou ações criundas deste
convênio, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
-

E por estarem justo e contratado, as partes assinam o presente convênio em duas
vias de igual teor.

)‘

Selo Horizonte (MG),

CONSELHO RI.
ADM. JEHU PINTO DE AGUL

jDMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAiS
CRA-MG no. 01-01 1260/O

—

PRESIDENTE

*
CAILIS EDUCACAO MUSICAL LTOA
CAIO RANGEL RODRIGUES

—

DIRETOR

Testemunhas:

L.
Nome:

Nome4%IQ

CPF:Ç57YÇ
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