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CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS

TERMO DE CONVÊNIO

DO CONVÊNIO

O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS — CRA-MG.

AutarqLiia Federal sediada em Belo Horizonte - MG. na Avenida Olegário Maciel. no.

1.233— Lourdes — 30180-111 — Belo Hori7onte/MG. CNPJ no. 16.863.664/0001-14

na pessoa de seu presidente Adm. ANTÔNIO EUSTÁQUIO SARBOSA — CRA-MG

n°. 01-005431/O, doravante denominado CRA-MG, juntamente com VOLF

TURISMO & VIAGENS LTDA, com sede na cidade de Belo Horizonte / Minas

Gerais, na Rua Paracatu. 1163, sala 404 - Bairro Santo Agostinho, inscúto rio CNPJ

sob o n° 26.441.961/0001-25 na pessoa do sou Sócio Sr. LAURO EDUARDO DE
SOUZA CORRÊA DA FONSECA, doravante denominado CONVENENTE resolvem

firmar o presente convênio mediante as seguintes cláusulas e condições:

CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DO CONVÊNIO

O presente instrumento a ser firmado entre o ORA-MO 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 convônios firmados entre a Administração Pública e os particulares têm disciplina

legal própria, razão pela qual torna-se obrigatória a aplicação das normas da Lei no.
8.666/93. atentando-se especialmente para o conteúdo da norma do art. 116.

devendo ser aplicada no que couber aos convénios celebrados entre o CRA’MG e

pa rtic Li lares.

Por isso, a Administração Pública está obrigada “ope legis’ a seguir as
determinações legais para a realização de qualquer convênio em que figurem como
participes a Administração Direta e Indireta, nesta última incluidas as Autarquias e,

consequentemente. os conselhos, ao qual se inclui o Conselho Regioni de

Administração de Minas Gerais — CRA MG - ‘ /
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CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS

Considerando que o projeto para a realizaçao deste convênio não contempla a

hipótese de repasse, para sua realização, de nenhum recurso financeiro pelo CRA

MG e a CONVENENTE, faltando da mesma forma a esse convênio intuito de lucro

entre as partes convenentes, fica excluída a necessidade de realização de processo

licitatório, cabível nos casos de celebração de contrato administrativo entre a
Administração Púhhca e particulares.

Compete ao plenãrio do CRA-MG anuir ao presente instrumento de convênio. bem
como decidir, nos limites legais, sem prévia licitação, á proposta da CONVENENTE.

pois se trata da realização de um convênio cuja execução não envolve o repasse de
recursos financeiros pelo CRA-MG, nem o intuito dc lucro em relação a ele pela

CONVEN ENTE.

DO OBJETO

Cláusula Primeira — A CONVENENTE compromete-se a conceder 5% (CINCO por
cento) de DESCONTO em pacotes de viagem nacional e inteinacional (pacote
composto por transporte aéreo + hospedagem + seiiços), 3010 (TRÊS por cento) na

tarifa de locação de veículos no Brasil e no exterior e 15% (QUINZE por cento) na

tarifa do seguro viageni nacional e internacional e 3% (TRÊS por cento) na tarifa de
Hotéis nacional e internacional. Desconto aplicado somente sobro a tarifa, não inclui
descontos sobre taxas, impostos e etc. O desconto será concedido aos
profissionais registrados e adimplentes e funcionários aptos e interessados e
que se enquadrem nas seguintes condições:

— Seja pessoa física dovidamente registrada no CRA-MG, funcionários diretos,
prestadores de serviços;

II — Não possua débitos, a qualquer momento, com a CONVENENTE e nem com o
CRA-MG:
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CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS

Parágrafo Primeiro: O desconto referido no caput nào se acumula aos outrosintegrantes de promoções internas da CONVENENTE, prevalecendo o maiordesconto ou o escolhido pelo beneficiário.

Parágrafo Segundo. O atraso no pagamento do curso acarretará a supressão dodireito de desconto naquela ocasião em que se verificou o atraso.

Cláusula Segunda: Cessará para a CONVENENTE obrigação de concessão dedesconto, objeto desse convênio, nos seguintes casos:

rescisão do presente convênio

II desligamento do profissional, por suspensão ou cancelamento de seu registro,perante o CRA-MG;

li — inadimplência do registrado/beneficiário. ou ao qual o beneficiário estávinculado, perante o CRAMG;

IV — desligamento do funcionário perante o CRA-MG.

Parágrafo único: Caso seja rescindido o presente contrato pelo motivodescrito no inciso 1 da cláusula 2, será mantido o desconto até o término daprestação dos serviços.

DA RESPONSABILIDADE DA CONVENENTE

Cláusula Terceira A CONVENENTE obriga-se a manter o CRA-MG a salvo dequalquer responsabilidade contra quaisquer processos, ações administrativas.cobranças surgidas em decorrência da execução dos serviços, objeto desteConvênio.

Cláusula Quarta - A CONVENENTE é responsável por quaisquer danos causadosdiretamente aos beneficiários mencionados na clausula primeira deste contrato.decorrente de sua culpa ou dolo na execução dos serviços prestados, hão excluindo
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CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇAO OE MINAS GERAIS

ou reduzindo essa responsahihdade. a eventual fiscalização ou o acompanhamentopelo CRA-MG.

DA RESPONSABILIDADE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DEMINAS GERAIS - CRA-MG

Cláusula Quinta —O ORA-MO ficará responsável, exclusivamente através dos seusmoios de comunicação, pela divulgação dos benefícios oferecidos pelaCONVENENTE nesse convênio.

Parágrafo primeiro: Competirá ao CRA-MG a escolha do meio de comunicaçãoque utilizará na divulgação dos benefícios oferecidos pela CONVENENTE.

Parágrafo segundo: O material de divulgação deverá mencionar o desconto paraos beneficiários, bem corno conter a logo do CRA-MG. Este material poderá serdivulgado urna vez ao mês. quando solicitado pela CONVENENTE.

Cláusula Sexta: Compromete-se o CRA-MG a informar, quando solicitado pelaCONVENENTE, os casos previstos nos itens II, li! o IV da Cláusula Segunda,ficando a critério da CONVENENTE a suspensão do desconto concedido.
DO PRAZO

Cláusula Sétima - O prazo deste convênio terá início na data de assinatura desteinstrLirnento o término previsto para 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado porinteresse das partes. mediante assinatura de termo aditivo, conforme as disposiçõesdo art.57, II da Lei n°. 8.666/93,
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CONSELHO REGIONAL DE ADrvUNISTRAÇÃ0 DE MINAS GERAIS

DA RESCISÃO

Cláusula Oitava - A inadimplência de cláusulas e condiçóes estabelecidas nopresente convênio ou a ocorrência de quaisquer das situações descritas noart. 78 da Lei n°. 8.666/93, por parte da GONVENENTE, assegurará ao ORA-MOa prerrogativa de dá-lo por rescindido de pleno direito, mediante interpelaçãojudicial ou extrajudicial, além da possibilidade de imputação das sançõesprevistas nos artigos 86, 87 e 88 daquela Lei.

Cláusula Nona - O presente convênio poderá ser rescindido por conveniênciaadministrativa do CRA/MO. conforme disposição dos artigos 77, 78 e 79 da Lei n°.8.666/93, hipótese que também não caberá a CONVENENTE qualquer tipo deindenização.

Cláusula Décima — As partes poderão, ainda, a qualquer tempo, sem qualquerônus. denunciar o presente convênio, mcdiantc prévia notificação, cujos efeitosconsubstanciar-se-ão no prazo do 60 (sossenta) dias, a contar de seu recebimento.

DA APLICAÇÃO DA LEI N°. 8.666/93

Cláusula Décima Primeira - As partcs contwtantes comprometem-se a respeitar ascláusulas pactuadas neste convênio, sujeitando-se este contrato á Lei n°. 8666/93,aplicável, inclusive, nos casos de omissão, conforme disposição do art. 116 daquelaLei.

Cláusula Décima Segunda - A CONVENENTE compromete-se a scguir o projetodefinido, fornecendo as devidas informações ao ORA-MO, em compatibilidade comas obrigações assLimidas, a título de certificação da correta e eficiente prestção dosserviços estabelecidos neste convõnio.
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Cláusula Décima Terceira - As partes contratantes elegem o foro de RoloHorizonte/MG para dirimirem quaisquer dúvidas ou ações onundas deste convênio,renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

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

Belo Horizonte (MG), 1 (do / 20

CONSELHO REGIONAIpE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAISAdm. ANTÔNIO EUSTÁQUIO BAR’OSA - CRA-MG n”. 01-005431/13 - PRESIDENTE
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