
CONSELHO RLGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS

TERMO DE CONVÉNIO

DO CONVÉNIO

O CONSELHO REGIONAL DE ADMIN?SrRACÃO DE MINAS GERAIS -- CRA

MG. Autaiqiia Federa sodiada co Feio Horizonte MG, ;IO Avenida Olegárie

Mac6l, n. 1.23% cardes 30180 li 1- Belo Horizante/MO. CNPJ n°.

16,863.664!0001-14 na pessoa seu presidente ADÍO. JEHU PINTO DE

AGUILAR FILHO — CRA-MG n°. 01 -911260/O. doravante denominado ORA-MO.

jurit.lrncnte 00111 C VARANDA TREZE OITO NOVE ALIMENTOS LTDA.

dei tificada como VARANDA 1389, cem sede na cidade de Belo Horizonte na Av.

}Jo_.s CabI aI. 1330 Reino Lemo -.. Ii sorita no CNPJ ob o n° 22.1 34.623-

0001/90. doravante denominada CONVENENTE. na pessoa do seu diretor Sr.

RODRIGO CATALDI SANTORO GI3IMARAES resolvem firmar o presente

sonvónio mediante as sequirmt CD..lsuÉas e eondições

CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DO CONVÊNIO

O pesente instrumento a ser turrngo entre o CRA-MG e a CONVENENTE

CO! istutui-se? 001 lHe :oiWõf]O. eu jorinjo este como um acordo de vontades no

qual hú identidade de interesse entra os convenentes.

Os oouwãnios tinunados entre a A.mnini:_tia,:sn Pública OS p6lrtiCLIIarCS têm

riiscr tina lega %im . a. azao u2a cosI se torna obrigatória a aplicaçÃo das

nomrTasda Lei n. 8.666/93, etc (ando-se especialmente para o conteúdo da

nítiDa do 01. 116. deveria ser aplicada no que couber aos í:onvênjos celebrados•

entre o C A. MC e : rtií;uiares,
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Por isso, a Admnistiaçao HLiicj está orriqada ‘ape ;oqi a seguir as

c:eterrnnacoes ega!s para a reahzação de qualquer convênio em que figurem

corno parhcipus a Adm!!istIaoão Direta e Indireta, nesta última incluídas as

Autuquas e. cunseqientein r.. os conselhos, ao quai se inclui o Conselho

Regional de Admruutr açac de Minas Gerais — CRA—MG.

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

hipotesede repasse para sua oilização de nenhum recurso financeiro pelo

CRA-MG e a CONVENENTE, faltando da mesma forma a asse convênio intuito

de lucro ordm as partes convenentos, fica excluida a necesadade de realização

de processo liuítatórft, cabível uns casos do celebração de ccr?trato administrativo

entre a AÚIT!inistrac,Iu PüL;Iuua e pauticuiros

DO OBJETO

Cláusula Primeira --A CONVENENTE c;ornprornete-So a conceder de segunda a

sexta os descontos nas seguur nos condições: das 1 iL is às l2hs 20% (vinte) por

cento de desconto na atirrenNcao. das l2hs às l4hs 15% (quinze) por cento e

das l4hs às t5hs 20% (vinte) pou ç:oui{c. Os percentueis de DESCONTOS serão

concedidos às enipresas e profissionais registrados adimplentes (após

apresentaçàc da Gaiteira dc ldenhrhde Profissional e Certicco de egularidade)

junto ao CRA-Ma funcionários, estagiários do Conselho •:após apresentação

de documento que comprovc vinculo) aptos e irteressados e que se enquadrem

nas seguintes condições:

1-—Seja pessoa tísica e jurídica duvidamento registrada no CHA-MG. funcionários

diretos, presla’Jorer de sorvicos;

Nác possua tIUt)itoS:a uusiquer i:omentc, com a CONVENENTE e nem com

o CRA-MG
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Parágrafo Primeiro: O desconto reicrido no capIit não se acUmula aos outros

ritegiantes de promoções inlcrEftlo da CONVENENTE, pevaíoconco o maror

desconto ou o escolhido pelo beneficiárIo.

Parágrafo Segundo: O atraso no pagamento acarretará a supressão do direito

cc desoonc.

Cláusula Segunda: Cessará para a CONVENENTE obrigação de concessão de

desconto, objeto desse corivêr:Iç., rios seguintes casos:

— rescisao do pinsonte convênio:

II - desticarnento do prcfssonal, por susperisco ou cancela- ento de seu registro.

oerantec CRA-MG:

II — inadimplôncia do rugistrnclo’uei iofíciái lo, ou ao qual o beneficiário está

virculado, perante o CRA-MG:

tV — desligamento do funcionário pororte o CRA-MG.

DA RESPONSABILIDADE DA CONVENENTIE

Cláusula Terceira - A CONVENENTE obriga-se a manter o CRA-MG a salvo de

qualquer responsabilidade contra quaisquer processos. ações administrativas,

cobranças sumidas em decorrCuioia da execução dos serviços, objeto deste

Cor n’é ni o.

Cláusula Quarta - A CONVENF.NÍE é responsável cor quaisquer danos

causados dirot:irnc’nte aos beneficiários mencionados na cláusula primeira deste

contrato, decorrente de sua cua ou dolo na execução d serviços prestados.

nào excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a eventual fiscalização ou o

acompanhamento polo CRA-MG.
.,-«,,Er «1

lar! Dlv. .1v’
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DA RESPONSABILIDADE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO

DE MINAS GERAIS — CF4MG

Cláusula Quinta -- O CRA-MG ficar responsável. exclusiamente através dos

seus moios do coinuiiicaçao. pela divulgação dos benefícios oferecidos pela

CONVENENTE nesse convênio.

Parágrafo primeiro: CompetIrá ao CRA-MG a escolha do nicio de comunicação

que itilizarã na divulgação dos beneicios oferecidos pela CONVENENTE.

Parágrafo segundo: O rriaterial do divIilqaçao deverá mencionar o desconto para

os oneficiários bem com cunter a logo do CRA-MG. Estu material poderá ser

divtilçado uma ‘iez ao nir’s quando ulictado pela CONVENE NTE.

Cláusula Sexta: Comprom.muie-u o CRA-MG a informar. q:. indo solicitado pela

CONVENENTE, os casos previstos nos itens II, III e IV da Cláusula Segunda,

ficando a critério da CONVENENTE a suspensão do desconta concedido.

DO PRAZO

Cláusula Sétima
- O prazo deste convênio terá inibia na data de assinatura deste

instrunorm:o e término previsto para 24 meses. podendc ser prorrogado por

interesso das partes. mediante assinatura de termo aditivo, conforme as

disposç ões do ad.57. II da Lei n°. 8.666/93.

CoNSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS 4



CONSELHO REGIONAL ‘.)E AL?MINISTHAÇÃO DE MINAS GERAIS

DA RESCISÃO

Cláusula Oitava - A inadimoircc dc cláusulas e condições estabelecidas

no presente convênio ou a ocorrcui;» de quaisquer das situações descritas

no art. 78 da Lei n°. 8.666/93. por ‘arte da CONVENENTE, assegurará ao

CRA MC a prerrogativa de dá-lo por rescindido de pleno direito, mediante

interpelação judicial ou extraj. JicnÇ. atem da possibil riade de imputação

das sanções previstas nos artigos 86, 87 e 88 daquela Lei.

Cláusula Nona - O pwsento cor:v:rio poderá ser rescindido por conveniência

administrativa do CRA/MG. conforme disposição dos artigos ri. 78 e 79 da Lei n°.

8666/93 hipótese que também não caberá a CONVENENTE qualquer tipo de

udenização

Cláusula Décima As partes poler;*. ainda, a qualquer [empo. sem qualquer

árius, denunciar o pruserito coIIvriio. mediania prévia notiNcação. cujos efeitos

consubstanciarse-aio no prazo de tiO (sessenta) dias a contar de seu

eceh i rnen 1 e

DA APLICAÇÃO DA LEI N°. 8.66F/S3

Cláusula Décima Primeira - As :ah- contratantes compremetem-se a respeitar

as ciáusulas pactodas neste cnvcno, steitando-se es:e contrato à Lei n°.

8.666/93. aplicaveh ircIusve, nos esns 1€ omissão. conto: ne disposição do ad.

116 drEuela

Cláusula Décima Segunda A CONVENENTE comprEr nele-se a seguir 0/

proposto definido, fornecendo as devidas informações ao CHA-MO.

compatibilidade com as obrigaoócs cis0umidas, a titulo de certificação da cdrr

eficiente prostação dos Serviços estabelecidos neste convério.
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DO FORO

Cláusula Décima Terceira - As partes contratantes ele;m o foro de Belo

lor!zo nto:MC para d:imircrc quaisquer dúvidas ou aç:eS oriundas deste

ccflvnio. renuI1iandc a qufliqIjel OHtrn por mais privilegiado que seja.

E por estarem JUStO e contratado, as partes assinam o presene convênio em duas

vias cc iqua teor.

Belo Ficrizonte MC). ., de .; yk 2Oí

7
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ADM. JEHU PINTO DE AíLAçHo_ cRA-Mo C• 01-011260/O — PRESIDENTE

VARANDA TREZE OITO NOVE ALIMENTOS LTDA RODRIGO ATALDI SANTORO

GLJiMARAES — REPRESENTANTE LEGAL

/estemunhas:
,ÍN - --- -.-.. -

-: tQ>

Nome: Yt.: :; orne:

CPF:

r
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