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TERMO DE CONVLN!0
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O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS CRA

MG. Autarquia receaI saciado em Belo Horizonte - MG: na Avenida Oiegànc

Mac;ei. n°. 1233 — Lourdo; — 30180.111— Bolo Horizonte/MS, CNPJ e

168S3.664/O0O1-14 na pessoa de seu presidente AD. JEht; FNNTO Dt

AGIJILAR FILHO — CRA-MS °. 01-O 1 260/O doravante denom nado ORA-MO.

unlamente com VALENCE VEÍCULOS LTDA, identi;cada como RENAULI

VALENCE. com sede na odarle cc Beo Horizonte /MG na Av. Barão Homem dr

Meio, 3.420 — Bairro Etorii Inscrito no CNPJ sob o n° 03.321.1101000143

doravante denomada CONVENENTE, na pessoa do sou diretor adm nstrativo e

financeiro, SR. GUILHERME MEDEIROS DE ASSIS FONSECA resolvem t%rmar o

presente convênio fl*CHE:nln as seguintes causulas e condç5os:

CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DO CONVÊNIO

o presente instrumento a se hrmado entre o CRA-MG e a CONVENENTI

consttui-se em uro co ónio. enendído este como um acordo cc vontades no

nuci há identidaco do interesse entre os crnvenemes.

Os convênios firmados ontre a Administração Pubca e os oartcu;ares têr

dscp!ina egai próo;a razão poia qual se toma ohrigarór;a a aplicação das

normas da Le n°. 3.666/93. atontando-se esoec!aim.erte pura o cor*eudo dr

norma do art. 116. devendo cor apicada no q* couber aos COnYêrOS ceebrado.

entre o CRA/MO e parlicu ares

a A&unstraçêc °uhl:ca estã obrigada cne lea,s o- seguir ar

determnaçbes iegais pa:a a rea.izaço de quaiquer convên:o em que Ler
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como participes a Administração Direta e indireta, nesta última ,ncfuídas as
Auzarquias a. consequenteme”te. os conso!hos, ao Qua! se inclui o Ocrse.o
flegiona? de Administração de Minas Gerais — CRA-MO.

Considerando que o projeto para a roaiização deste convêno não contempla a
h1pótese de repasse. para sua realização. de nenhum rczjrso financoi’o polo
CRA-MG e a CONVENENTE, faltando da mesma forma a esse convõnio intuito
de lucro entre as pattss cojiveqentos, fica excluida a aecessidade de realzaçàc
de processo iici’at&io, cabível nos casos de ce:ebraçao de confratoadminisfratWo
entre a Administ’açáo Publica e part.culares. :1

00 OBJETO

Cláusula Primeira — A CONVENENTE compromete-se a corcode OESCONTC
do acordo com tabela que será encaminhada mensalmente até o W’ dia do mês.
Os descontos serão eiegiwis a toda gama do produtos ‘icnaüt de acordo com a
dsponibilidado na fábrica. Procedmonto para o!egibiítdade do beneficio anexo.
Os percentuais de DESCONTOS serao conDod:dos as empresas e profissionais
registrados adimplentes :após apresentação da Certidão do regularidade e
Carteira de Identidace :‘rotissional) junto ao CRA-MG € respectivos familiares
(pais, cônjuge e filhos) destes. funcioná, los e estagiários do Conselho (após
apresentação de documento que comprove vinculo) aptos e ntcressados e que
se enquadrem nas seguintes condições:

— Seja pessoa lista e ju id’ca devidarnento registrada no CRA-MG, tuncionáros
diretos. prestadores do serviços;

II — Não possua débitos, a qtialquer momonto com a CONVENENTE e fiem com
0CRA-MG;
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Parágrafo Primeiro: O doscomo 04sn’lÕ no caput não se acumula aot; outrc

irnogre.ntoS de promoçoos :‘tornas da CONVENENTE, prevalecendo o mab

de%oonIo ou o escolhido polo beneficiário.

Parágrafo Segundo. O atraso no pagamento ?cwS!ra a supressão do diredi

de desconto.

Cláusula Segunda: CessaM para a CONVENENTE obrigação de concessão c

desconto. objeto desse convênio, nos seguintes casos:

— resc;são do presente convênio

li — dosligar:nnto do profissional, por suspensão ou ctnceíamenio de seu registr.
paralto o CRA-MG;

III — iadirnflncia do registrad&benoficiário. ou ao qual o beneEciátio esta
vncjlado. perante o CiIA-MG;

IV desligamento do funcionário perante o ORA-MO.

DA RESPONSABILIDADE DA CONVEi$EN1 E

Cláusula Terceira - A CONVENENTE obriga-se a manter o ORA-MO a stlvo a
qualquer responsabilidade ctnitra quaisqtor pro:esscs açoes admsn’strativa
cobranças surgidas em decortência da execução dos serviços, objeto deste
CDrvâr’c.

Cláusula Quarta - A CONVENENTE é responsáve: por quasquer danos
causados diretamente aos beneficiários menc:onados na ctáusula pr:mera dest
cortrato, decorronte de sua cJpa ou dolo na oxecuçao dos serviços prestados
não excluindo ou reduzindo essa responsabaidade, a eventual fiscalização ou o
acmpanhamento p.21o CRA-MG.
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DA RESPONSABILIDAOE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO

DE MINAS GERAIS - CRA-MG

Cláusula Quinta — O CRA-MG ficará responsável, exclusivamente através cos
seus mc.os de comunicação, pela divulgação dos benefícios oferecidos pela
CONVENENTE nesse convênio.

Parágrafo primeiro: Competirá ao CRA-MG a escolha ao meio de comunicação
que utilizará na dvuigação aos beneficios oferecidos pela CONVENENTE.

Parágrafo segundo: O material cio divulgação deverá mencionar o desconto para
os ben&ic’áiios, bc-n como conte’ a logo de CRA-MG. Este n’ater& poderá ser
d.vulgado uma vez ao mês. quando solicftado pela CONVENENTE.

Cláusula Sexta: Compromete-se o CRA-MG a infomiar. quando solicitado pela

CONVENENFE, os casos orovistos nos iter!s li, III o IV da C’áusula Segunda,
!canao a critório da CONVENENTE a suspensão do desconto concecido.

DO PRAZO

Cláusula Sótina - O prazo deste ccnvÔno terá início na cata e as&ntura destc
instrumento e término previsto para 24 meses, podendo ser prorrogado por
ir,te’E»sso das partes, mediante assinatura do termo aditiva, conlorme as
d;9p0sç53s do artb7, li da Lei rf. 866&’93.
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DA RESCISÃO

Cáusula (ftaa - A adimp!&ncb de cãusuas e conaições estabelecids
no presente convénio ou a eccrrência dc’ quaisquer das sftuaçâes descrU
no ari. 78 da Lei n°. 13,%5E192. por parte da CONVENENTE, assegurará an
ORA-MO a prerrogativa de dáo por rescindida de pieno direito, mediante

•torpeiação judicial ou extra udicial, além da ossidilidade de imputaçã
das sanções previstas nos artigos as 87 e 38 daquela Lei.

Cáusua Nona - O presclo convênio podeá ser íescinddc por convenênc
O.&M3. conforme daposição nos artigos 77, 78 e 79 da Lei n

8.666/93, hipótese que também não caberá a CONVENENTE quaicuer dpo d
rdonzaçao

Cláusula Ddima — As partes ponerão. ainda, a qualquer tempo, sem quaíqve
õnLs, oenuncar o presente convêno, mediante prévia otiticaco. cnos efeito
consubstanciar-se-ão no prazo de 60 sessena:. dias, a contar de se
;‘3CLLJCfltO.

1::. APUCAÇÃO DA LE N°. &&%6/93

Cláusula Décima Primeira - As panes contratantes comprometem-se a respeitar
as cráusuas sacluadas neste convênio, suieitandese- este ccia’tz a Lei o”.
8.886/93, aplicável, inclusivo, nos casos de omissão conforme dLspos’çào cc art.
116 daquei Loh

Ciáusuta Décima Segunda - A CONVENENTE compromete-se a seguir o
proposta cefinido, fornecendo as devidas iformações ao ORA-MO. e:
compathhiade com as oriqacões assumidas, a tí:ulo de certificação da correta e
eficentc. prestação dos se v coa e-stcheiec Coo neste convênio.
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DO FORO

CONSELHO REGON
-,

AL DE MM!NISTRAÇÃO DE ?9INAS

Cáusuia Décima Terceira - As partes coniratantes eiegem o foro de Belo

Ho zortcrMG para drimrer quaIsqLe dúvdas ou ações cruoas deste

convênz renunciando a qualriuer euro. por mais prMegiado que seia

E por estarem justo e contratado, as partes assnam o presente convênio em duas

vias de igua teor

Baia -ozonte cMG, J de,4L 20

CONSELHO PEGIONAkf ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GRAS

ADM. JEHU DE AGUWAR FILHO — CRÂ-MG n° Ol-0ll2601D— PRESIDENTE

4

VALENCE VEICULOS LTDA

GUILHERME MEDEIROS DE ASSiS FONSECA — DIRETOR DNUNISTRATIVO E

FINANCEIRO
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