MINAS GERAIS
CONSEL 110 REGIONAL DE ‘.OMINiSI H4ÇAO DE

TERMC DE CONVÊNIO

DO CONVENR)

INIS1’RÇAO DE MINAS_GERS- CRA
O CONSELHO REGIONAL DE ADM
MO, na Avenida Olegário
Horizonte
MC. Autarquia FcdrI,il sediada em Belo
Ju 80.111— Seio Hori,orte/MG, CNPJ n°.
MacioJ. n* 1233 — suides
rionte 4DM. JEHU PINTO DE
16.863.66’1/0U0l-14 ria pnssu de cmi presf
minado CRA-MO,
CRA-MG no. 01-011260/O. dc)ra’jante deno
AGUILAR FILHO
ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA,
unlaeneote com MULÏIVIX SERRA
rito
RA. com sede na cidade de Serra no Espi
vier itificadu corno MULTIVIX SER
Bairro Colina de
120 IJloco: 1 Térreo
Saiito’LS na Rua Baro do Rio Branco,
14S. doravante
o nb11.062.4OD/000
Laianjeiras. Inscrito no CNPJ sob
do seu rflretor executivo, Sr. TADEU
denominaria CONVEI4ENTE. na pessoa
vem firmar o presente convénio rnediaole
ANTONIO DE OLIVEIRA PENI NA resol
-

-

—

—

-

as seguinteN cLiusulw. e

ví’l!

CONVÉNIO
CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DO
O presurrie

-MG e a CONVENENTE
ructrumc’ato a ser firmado entre o CRA

constitui-se Q{fl LJÍII

vontades no
cOIrve,;/o. eruondido estu como um acordo de

convenentes.
qual liá idenlicade de interesso outra os
Os. convã•nios fi uru

os

dicr ipBi ‘a erui própi ia,

particulares
entre a Adn urustr açao Pubhca e os
obrigatária a aplicaçao das
rI/ } pela qual se torna

rh se especialmente para o conteúdo da
uni ris rs da 1_ei n’’. 8 (560103. att:iilni
do
no que couber aos convënios ceebra
rRrr,na do art. 116. nevando ser ap1huda
entreoCH
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CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTkACAO OhM NAS GERAIS

Por isso,

a Adrinisração Pública está obrigada ‘ope iegs’ a .seqtJir as

determinações OQaÍS para a realiiaçao de qualquer convênio em

que Dourei

partícipes a Arlrninislração 1 Jireta e Indireta. nesta úlümr ‘a mclii idas r,s
AuLaiquias e, conseqiic-atemcr’te. os conselhos, ao qual se acui o C-o’is’rlho
Regional rie

de Minas Uem,ps

ORA-MO.

Consderando que o projeto para a rcali,acao d’isto coiivêiio nao contempla a
nipoteso de repasse, para sua realizaçar. dc nenhum recurso financeiro pelo

CRA-MG e a CONVENENTE. faltando ia mesma forma a esse convènlo intuco
de lucro entro as pa’les cor’vcnn(os, fica excluída a necessidade de malizaçan
de orocesso licilatóiio, obiiel rios casos de celebração de contrato admii:Lorrat’vo
entre a Adnpipiislração Pública e padk:il;res.
DO OBJETO
Cláusula Primeira

--

A CONVENENTE comprometo-se a conceder 10 % (DEZ

POR cENro) de D[SCONTO para cLios cfF pós--graduação EAÍ) e 8 % (OITO
POR CENTO) para os cumes de gradunodo EAD. O percentiial de DESCONTO
será coro*rtimJo aos profissionais registrados adimplentes junto ao GIlA-MO e
respectivos

familiares

çcnrijuge

e

funcionários,

tilios),

e

estagiários

terceirizados do Conselho aptos e i-’teiessados enae se enquadrer’i nas
seguintes condiçoes:
— Seja pesoca física e juridica devida; cor te- rcqisrada no CRA—IG, funcionários
diretos. pres:adcres de serviços;
II
o

-

Não possua débitos, a u:iilqj’--m nopiontri, cor:! a CONVENENTE e nem comi

CRA-MO.

Parágrafo Primeiro:

O desconto mr:ferid-a no capul não su acumula aos etmtn:s

integrantes de promoções intcrr,as da CONVENIENTE, prevalecendo o Éiiaor
desconto ou o escolhido pelo borieficiãiio
? —e
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CONSELI O REGIONAL DE AUMINIS TRAÇj() DE MINAS GERAIS
Parágrafo

de

Segundo: 3

atraso no pagomrnl

acar:Ptarà a supressao dD

‘JUSLOIlIU

Cláusula Segunda: Cessara pura a CONVENENTE obrigação de
S.
desconto ob’nc dessc corveiuo. nos seciuintes CASO
e:;u;sau dc presei ite co

-

II

direito

de

lo;

doshcaincuto do piohssion

--

concessão

por sUspensão ou cancelamento

de

SOU registro,

perante o CRA-MG:
III

—

bonet:ciário eslã
niadinujência dc registiadu./bcueticário, ou ao qual o

‘jíncu:adc. perante o CRA-MG;
IV

--

deslicarilíhnto ‘lo fjjicioçiá;{o perante o CRA-MG,

DA RESPONSABILID4DE DA CONVENENTE
A CONVENÍ:NTE obriga-se a manter o CRA-MG a salvo de
istrativas.
responsabilidade contra cIuaisiuer prucessos. açoes admin

Cláusula Terceira
qualquer

-

serviços, objeto deste
cabranças striidns em decorrência da exccução oos
Convé 1110

danos
A CONVENENTE é responsável por quaisquer
cláusula pí mcira deste
canos di ru tai icute aos hei leficiários mencionados na
serviços prestados.
u sua entoo ou dolo na exccucao dos
rente

Cláusula
001

Quarta

-

coTit inca dccii:

não excluindo ou redmiziiidu essa responsabilidade,

a eventual tiscatizaçao OU O

aeonnpaiihan ente pelo CR4 -MC
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/
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CONSF[ NO REGICNAL DE ADMINISTRAÇÃO nE MINAS GERAIS

DA RESPONSABILIDADE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
DE MINAS GERAIS- CRA-MG
Cláusula Quinta
seus meios de

--

O CRA-MG ficará Iesponsável. exclusivarnente através dos

c.ornlInJcaÇaO,

pela divukjacão dos benobcios oterecirlos pela

CONVENENTE nesse convênio.
Parágrafo primeiro: dompetirá ao CRA-MG a escolha do meio de comunicação
que utilizará na divulgação dos benefícios oferecidos pela CONVENENTE.
Parágrafo segundo: O material de dlvulqaçan deverá mencionar o desconto para
os

beneficiários, bem como conter a logo do CRA-MO. Este material poderá ser

divulgado uma ve ao mês, querido solicitado pela CONVENENTE,
Cláusula Sexta: Compromete-se o CRA-MG a infolireir, quando solicitado pela
CONVENENTE, os casos previs los nos tens II, III e IV da Cláusula Segrrnna.
ficando a critério da COHVENENTE a suspensão do desconto concedido.
DO PRAZO
Cláusula Sétima

-

O

razo deste convênio terá início na data de assInatura deste

instrumento e términj previsto para 24 meses, pndendo ser prorrogado por
interesse das

partes,

mediante assillatula de ternlo

conforme as

aditivo,

disposicoes do art.57. II da Lei n”. 8.666/93.
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O REGIONAl DE ADMINISTSAÇAO DE MINAS GERAIS

DA RESCISÃO

A inadimplincia de cláusulas e condições estabelecidas
es descritas
no presente convônb ou a ocorrência de quaisquer das situaçõ
rará ao
no ;irL 78 da Lei n°. 8.666/93. por parte da CUNVLNLN1 E, assegu
mediante
CHA-[vlO a prerrogaliva dc dãlo por rescindido de pleno direito,
çào
interpelação judicial ou extrajudicial, além da possibilidade de imputa

Cláusula Oitava

-

das sançoes previshis nos arligos 86. 87 e 88 daquela Lei.
O presEnte convénio podera ser rescindido por conveniência
Rugas 77, 78 e 79 da Lei ri<.
adrnlHistiat!va dc GRA MC coriforole disposição dos
TE qualquer tipo de
9666/93, hiputesc QIO LUI1L’In nan caucrá a CONVENEN

Cláusula Nona

mdci i7ação.

Cláusula Décima
Ônir. íienui

O

Jc; paPes poderão. dinda. a qualquer tempo, sem qualquer
efeitos
presente convênio, mediante prévia notificação, cujos

COnSJLslaflcGr-Se-aO

o

praz°

rIo

00

(sPs?Cflia)

dias

a corar de

seu

recebimento.

DA APLICACAO DA LEI W. 8.666!93
As partes contratantes comprometem-se a respeitar
este conirato a Lei n°.
as dáusulas poctuadas neste convënio, su;eitando-se
me disposição do cri.
,
8606/9%. achoavel. IlDIusive. nos ci-c: de ornsao confor
Cláusula Décima Primeira

ui ri driqucla

-

ni

A CONVENENTE compromete-se a seguir o
ções ao CRA-MO. em
proposto Ofinido. farnecenlo as dovidas ritoima
certificação da correta e
compatibilidade corri es OPI ‘qav’es assumidas, a título de

Cláusula Décima Sgunda

ofic.orite prestaçeo dos

-

SerVIÇOS estabelecidos neste covPiio.
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C0NSELI0 REGIONAL DE ADMINISTPÁÇAO DE MINAS GERAIS

DO FORO
Cláusula Décima Terceira

Honzonte’MG para

—

dinmirem

As pailes
ciria iJuer

convénio. roiuinciandc a qualquer

Giitw.

eeaern o foro de SeIO

:oiilrwantes

dúvidas ou açces oiundas deste

por

irir;

pnviluqiado que seja

E por estarem insto e contratado, as partes assinani O p:

:SOrite

convénio em (luas

vias de igual teor.
Selo Horizonte (MGL

J-

de}yL

PD,

CONSELHO FEGION1INISTRAÇÃ0 DE MINAS GERAIS
ADM JEHIJ PINTO DE AGIlILAR FILHO— CRA-MG n° 01-0112601[)

—

pREsIDENTE

Jc LttYJ4/
MULTIVIX SERRA

—

ENSINO PESUUISA E EXTENSAO LIDA

TADEU ANTONIO DE OUVE IRA PENINA

—

DIRETOR EXECUTIVO

/

Testemunhas:

-:

-

Nome:

Nome: u %iisrchc.j IZmojs
AG3a(.%1

CPF:

CPF:
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