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2° TERMO ADITIVO QUE SE FAZ AO ÇONVÊNIO ENTRE çgL4!2 ‘%
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NO1A DE VIAGENS ETURISMQSÍQa

‘ O CONSELHO REGIONAL DE IlSTRAÇÁt DE MINAS GERME CRA-t

starqwa Fcde’ai ç ril em feln Horizonte - MG, pia Av O{eáiio Maost n°

1 233, Lourdes, CNPJ 0 I.6641000144. na pessO6 de seu Presiddflte ADM

JEHU PINTO DÜ AGUILAR piiO — CRA-MG it OlO11260bD doravante

drn minado GIlA MG, juntamente com a QRØANIZAÇÀO IRMÃOS

NEPOMUCENO 130k identrhea ia como MAYO TURISMO E VIAGNES, situada

na . Grao Para, 2 Lj 01 - Bairro Santa Efigônia em Belo HOnZOnIPÍMG inscnto .4
no CNPJ sob > O9.489.654/000103 doravante denominada CONVENENTE, na

pessoa do seu Diretor Comercial, Sr- BRUNO TANUS PAWA resckm tirmar o

acttivo medante as seguintes cláusulas e condições:

Pelo presente fica prorrogado o contrato de convênio por mais um prazo de 24 (‘unte

e qaatro) meses iniciando-Se na data da assinatura deste termo adíOvo -,

—- CONVENENTE compromete-Se a conceder o desconto mínimo de 25% (VINTE E

CINCO POR CENTO) em seiros de viagem, plano tamiliar, 15% (QUINZE POR

w
CENTO) em pacotes nacionais e Internacionais prápnos e exclusivos

cqtecciofladOS pe’a agência, 10% (D POR CENTO) nos planos individuais

(assrstêfltia Nacional e Internacional) em passagens aéreas nacionais e

intemacn « concedido sobre a RAV (remuneração de viagens). 5%

,/iasCo POR CENTO) em pacotes fretados, hospedaqem e locação de vekulos/

nac4ial e intemiOfl& e 3% (1 LN POR CENTO) de desconto em

e saldas regulares de pacotes nadondi e h’itemacional.
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:Ç cy:;:. SEGUNUA: O deseon$o referido nó cau4ãø se aciii já a outros

Integrantes o prnrnoç6es internac olereo’das pela CONVENENTt preválecendo a

maior desconto
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cio; iadc Convênio do qual este instrumento passa a fazer parte

Es1cdo e acordo, 555 !im as partes o presente Termo Adijivo em 02 (chia vias

de igual teot perante as testemunhas abaixo qualificadas e sInadas passando O

presente instrumento a ter o vicci juridico para o qual foi ratado.
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As partes acima qualificadas aderem em tudo mais as condições fixadas no

4
Se’: vizonte {MG), 3€ deade 2GJ3

AfiM. JEHU PINTO DE 26010
- PRESiDENTE

GERAIS - CR4MG

ÊNCIA DE VAUEN3 E ÏUflISMO LTDA

BRUNO TANUS PAIVA - DiRETOR COMERCIAL

--
‘‘, -

-
__ZL:?.

‘ECUO Nome: DBOM LEITE

CPF: 043.046.730-29
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