CONS’: HO REGIONAL. PIE AOPMNISTRAÇAO DE MINAS GEnAIS

TERMO 1E CONVÊNIO

DO CDNVËNIQ
O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACÂO DE MINAS GERAIS
MG, Autarq a Federal xiada em I3oIo Horizonte
Macei. ri°. 1,233

—

Lourdes

--

-

CflA

MC, na Avenida Olegário

-

3018011. CNPJ n°. 16.863.564/0001-14 na

ncsoa des eu presidente AOM, JEHU PINTO DE AGUI1A FILHO

—

CRA-MG

n°. 01—011260/O, icraveete denominado ORA-MO, juntamente com a ÁLINE
LIJCIANE FERRAZ, cura iÁiu na c:d:uft tio Belo
Ocsernharga or Fernando Dhering, 355

/ente / MC na flua

Buirw Dona Clara, inscrito rio CPF sob

-

o flfjf.39,49fi-5%, doravante denominada CONV--NNTE,
preseril

Olho !RÇ(IIUFitC

as scçp iates

elatisulas e

eoi’vem firmar o

condições:

CONSIDERAÇÓES A RESPEITO DO CONVENO
O peserile instrurj ente a ser firmado entre o CRA-MG e a CONVENENTE

constitui-se em uru

o;Ohv/}/)iÜ,

entendido este corno um acordo de vontades no

oual há identidade dc interesse entie os convenentes.
Os cenvénica firmados er tre a Administração Publica e os particulares têm
discialina egal uropa, razão o°P
norrnaa da Lei p0, 8.066/23,
rornua do

ai.

uat se torna obrigatória a aplicação das

116, devendo ser aplicada

ente o CRAMO

especialmente para o conteúdo da

rimlh,r’.;o-se
rio

que couber aos co vénios celebradoa

DUÍtiCUk)V0S

Por isso, a Administração

“úNica está ohdgada

detemiinações leoas para a reali açou de qualquer

‘ope

loqís’

conveiiio em

a

seguir as

que figurem

como partf:ires a Adrninisiração Direta e Indireta, nesta úlhrna incluidas as
AuP;rguas e, col

cnIemento. os conselhos, ao qual se inclui o Conselho

Regional de’ Administração de Minas Gerais

—

CRA-MO.

Considerando que e projeto pana a realização deste coiwdnio não contempla
hipótese do repasse, para sua rcauzação. de nenhum recurso tinanceiro

CONSO.HI nEGiOMAI. tE AO?i NI3IOÇÁU DE MINAS GERAIS

CONSEi HO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS

CRA-MG e a CONV ‘NENTE, tahnndo da mesma forma a esse convênio irtuso
de lucro entre as paítes converuntcs, fica excluida a nccu* idade de roalivaçao
de processo licitatõdo. cabivcl nos casos do celebraçio de contrato administrativo
entre a Arlminstaçiu Fkblica

t

par:•iuulaties.

DO OSJLTQ

Cãtsuia

Prineira

A

CONVENENTE

compromete-se

a conceder 50%

(çinqucnta por conto de desconto) nos servicos prestados pala Nutrctonista
O porcenlual de

profissicna.

o’issiOcris

registrados

concedido às empresas.

DFiSCON’ÍO será

adimplentes

un;

ao

CRA-MG

e

respectivos

amiHeres {cônjuoc e filhos). funcionários, estagiários e terceirizados do
Çotseiho aptos e mie; ssmdos e que sc enquadrem

nas seuIlIntes condições:

Seta pessoa lisica o jundica devidannerite regisinada no eRA—MO, funcionários
di;ctos. presta;Jcrcs de serviços;
Neo possua chbHos. a qualquer momento, com a CONVrNCNTE e nem com

1!

o CRA-MG;

Parágrafo Primeiro: O desconto referido no capu não se acumula aos outros
oregrariles de proumc»:ou:5 internas da CDNVENENTE, pre’alecando o maior
cío’;cento

CLL

o escolhido nele benetku’rio.

Parágrafo Soqundo; O atueso no paoarnento ;icnrrcesrá a supross.o do direito
de desconto.
CIáusjia Segunda: Cossa’u para a CNVENENTE obrigação de concessàc de
desconto, QUieto

COIIVur1O,

nos

SuOJinoï, ‘JUSOS’

rescisàQ ao presente convôniu;

-

II

(lUSSU

--

doslqamento do profissionaÇ por suspenisao ou cancelamento de seu registro.

perante o CRA-MG;

coass’no CL CIONÁL IX ADMNIsInAÇAO DE MmNA! GFRAJS
,1:; Cop0l50-I li I) a?I( 4500
I7Ç2;oi’de6 DqI
VÇM CrarnQogbr -‘ai] çjr,açp cr br
-

-

DONSaLHO REGIONAL

cc reoistrado?bunofiario. ol ao qual o beneiidãho está

;fladi;rIprcia

iii

oc AUíVINISTRAÇA0 DE Mfl’JAS GERAIS

‘€ncu!uoo. pe’ante o CRA-itiG;
V

desligar orita do funcionário perante o CRA-MG.

DA RESPONSABIL.itArJE DA CONVENENTE
Cláusula Terceir

-

A CONVENENTE obrigasu a manter o CRA-MG a salvo de

quelquer ma riíiect Hidadu contra sua:squer processos, ações adminisirativus,
corranças srgdns

Cor

V

001

.acrc rncia da exocuçan dos servrços

objelo deste

Q

cusa Quarta

A CONVENENTE é n-’sponsavcl por quaisqrrnr

-

danos

causi1ns d etamercc aos bur eti ãiios mencionados na cleusu!a pnmeira deste
COiltrWu, decorrente de sua culpa ou dolo na execução doo serviços prestados,
não excluindo ou reduziluir, essa respom;abilidade, a eventual fiscalização ou o
acomnanhainento polo CRA-MG.
DA H:tSPONSADIUDADE Do CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
MINAS GËRAS-CRA-MG

O

Cláusula OuLia
sons meios rio

Cl

A-MG ficará rrsponsãvoL, ceL lrvamente iravãs dos

comIIrI;n;:ao.

pele

fi;v{llgaçãr) dos

benefjcios doiecidos

pela

CONVENENfE nesse convenio.
Parãgr&do primsiro:

(:uI!;;tIa an

CRAL1C: a escolha do vcio de comunicação

que utilizará na divIrcco dos barrcífci:vz. oieíc;dos pela CONVENENTE.
PErágrafo segundo: O uratrrriai de divu{raçao deverá mencionar o desconto para
os benefIciários, bem como conter a logo do ORA-MO. Este material poderá ser
divuluacto uma vez ao môs, rendo solicitado num

CONVENENTE

Cláusula tceta: Curnorornete se o t:[;A—MG a ‘niormar, quando solicitado pela
CONUENENTE, os casos plevislos nos tens II, III e IV da Cláusula sol
tirando

da CONVENENTE a susounsão do desconto conccddl
CO’::,

,Jí

REGIONAL DEADMINISII;srsAD DE MINAS GERAIS

CONSLLIIO RE,UIOtAL DC \CTti!sTRAÇÃO OEM1NASGERMS

DO PRAZO
Cláusula Sétima

-

O prozo

cieatr: eonviiio

instrumento e término previsto para

i ntec;sc das portes,
nisposições

rir a;

do an.57. II da Le

lera início ria riam

24 meses, podendo ser prorrogado por

as ‘inato ra
.

de assinatura deste

de termo aditivo, con tortos

as

26

DA RESCiSÃO
Cláusula OLçva

-

A inadimplência de cláusulas e condiçóes estabelecidas

no presente convãiée ou a ncor;ência de quaisquer das situações descritas
no sri. 73 da Lei

8.6&93. nor parte da C;ONVENENTIg, assegurara ao
CRA-MO a prerrogetiva de dá-lo por resoirdido de p’eno direito, medíano
interpelação judiciai ou extrajudickil, além da possibilidade de imputação
das sto:ãr: rsevistas nos !gos 86, 87 e 88 daquela Lei.
Cláusula Nona

O presente ec’rwônio pnder ser rescindido por conveniõncia
adrniiusrrawva do GRNMG. conforme (hsposiçao dos art qos 77. 78 e 79 da Lei n.
is6661ti2.

hiiotusa

oun também nau caberã a CONVENENTE qualquer tipo de

O (iS ii ia COO.

Clãus.rla Dáctria
ôiius,

As partes pudorao. ainda, a qualquer eiipo, sem qtioiquer

eÍiunuar o píesente c:iriveno, mediante provia nol

consiJl)stair,Aarcp.-au
ir’

no

uraie

de

130

fsesscnla)

caçou, cujos efeitos

dias

a contar

de

seu

fio.

D:x APLICAÇÃO DA LEi W. 8.66W93
Clausula Décima Fro.’’’ra

-

As partes curtratanles

as darisuias patu;inas nus te
8.666/92, apNeavci.

i:lc:usive,

COFiV(’1ilO,

t;OIflprcI’ietem—SO a msoeitar

siicilanrlo-se este contrato

Lei

no.

rios casas de ornissao, conformo disposição do

art.

116 daquea Lei.
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CONSFtHU RLGONAL DE OMINtS( aACAO DE3AINAS GLRAIS

A CONVENENT comprírneru s a -aoguÉr o

áta i)ecma Segunda
forrioeeíic o

dofriido,

oropcsro

ORA-MO,

ao

1 LÍQO L1L1COC:S

en

com atihilid-de com as ohnqacoes assu;ndas, a thuo de nortficaçáo da correta e
rca’rtc’ dos r’ivr oarahr;kc!dc nodo convê:1o

efLcLerto

DO FORO

oara Ju ma:n

HOL %onts/MC

quisriimi

convÓmo, reri miando a qualquer outro,

F oor eataro
V:5

dc o]

c-iegm o furo de Boa

As podes cai:c:na

Ciástda [}½rn.a Terceira

dúvidas ou acoes

oriondas

desro

por rrus pnivIeqiado que seja

justa e oonlrof-ic- as poLtús EOSO)an o oressutu convÔnlo em duas
cor.

Holyoí r3 (MG)tE;i-

-

/t;c:/-:-c
-;
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