CONSELHO SECIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
DE MWAS GERAIS

TERMO DE

Ç»t4LÉQ

DO CONVÉNIO
O CONSELHO REGIONAL DE ADM
INISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS
CRA
MG. Autarquia Federal seoiada em
Belo Horizonte MA, na Avenida
Olenário
Macicl, n°. 1233
Louides
30180111
Belo Horizonte/MG, CNPJ n°.
16.863.66410001-14 na aossoa
de seu prnsiconte ADM. JEHU
PINTO DE
AGUILAR FILHO CRA-MG n°. O1-0
11260!D. dOravante denominado
CRAMO,
Juntamente com o AJ
CENTRO DE ENSINO D LÍNGUAS
LTDA iden1ifcado
como 0V COURSE SCHOOL, com
sede na cidade de Montes Claros’M
G na Rua
Santa LÚCLJ 495
Ba,ru Tortos os Santos Inscrito
no CNPJ sob o n°
3241t80110001-36 doravanle deno
minada CONVENENTE, na pess
oa da sua
uroprietária Sra. JOANA PATRÍC
IA ALVES Dos SANTOS resolvem
firmar o
pre.s€rrtu cocwruo rirediante as segu
intes cláusulas e conoiçoes;
-

-

-

CONSIDERAÇÕES A RESPEITO Do CON
VÈNIO
O presente instrumento a
ser firrriddo entre o CRA-MG e a CON
VENENTE
t:uristrttj se cru um
«;vcirio. entendido este no um ,;ocd
o de vontades no
qu há denlidade de interesse entre
cs COnverenles
Ds convenios tirmados entro a Admn’str
açdo Púbica o os paicularos
tôrn
discplina legal própria, razao
pela qual se torna obugatoria a apita
çao das
normas da Lei 0• d.666/dS a:ei;tand
o-so especialmente para o corvetdo
da
norma do ai. 1 lii. devendo ser apircarla
no que couber aos crrnvênos
celebados
entre o GHNMG e particulares
Por isso, a Adrriinistraçao Publ
ica está obrigada ‘e legis
a segui
as
determinuções legais ara a real iaçao
de qualquer convênio em que frgur
em
como participes a Administraçao
Direta e Indireta, nesta última nctti
ídas as
Autarquias e. consequentemente,
os COnsehos, ao ual se inclu o Con
selho
Hegiona- de Admoisiraçar de Mrn
as Geais CHAMO.
—

CONSELHO I4tG1ONA

DE ADWICSTRAÇAO DE NWAS

eEas

I! NAS GERAIS
CONSFrPIO REG ONAI 0€ ADMINISTRAÇÃO Dí

covên:o nan coneinpa a
Considerando que o )roiero paraarealizaço deste
n1nhIirI ecurso t:nancelio peo
hpótese ae repasse $a’a sua reaFtay-o. de
a mima a esse convénio ‘otuflo
CRA-MG e a CONVENENTE faltando da mesm
a a necessidade de meahzaçdo
ce ocre entre as partes convenentes. fica excluid
íação de contrato adrnuiisfraüvo
de processo liátarono, cabive nos c.ano, de celeb
entra a Adminisraçao Púb ca e paroculares.
DO OBJETO
o percsri:iia1
A CONVENENTE compromete-se a conceder
simos por cento) nas parcelas d”
de 42. IQ% (quarenta e dois inteiros e dez centé
percentual de
pela escola em turmas reçutares O

Cláusula Primeira

--

todos os cursos oferecidos

QESCONTO

será

concedido

às

adimplentes junto ao CRA-MO.

empresas

e

profissionais

registrados

respect;vos fam;fiares (contuge e fihosL

selho aptos e interessados e
funcionários, estagiários e tercelrizados do Con
que se enquadrem nas seguintes condições:

ada no CRA-MG, funcioráros
Seja pessoa ‘soa e ju’d ca devidamnen’e registr
diretos 2restadores de se’ ços:

—

com a CONVENENTE e num com
Nan possua deblos. a qualquer momento

o CRA-MO
caplil ran se acumula aos
Parágrato Primeiro: O desco’o referido o
ENENTE, prevalecendo o maior
rfleqrantes de promoçoes internas da CONV
outros

desconto ou o escolhido pelo ticrmoticrãr:n

pagameilo acaretará a SupreSsao do direito
Parágrafo Segundo: O atrdso no
de desconto
ENENTE obriqaçao de c000e:.sao de
Cláusula Segunda: Cess.”á para a CONV
intes casos:
desconto, objeto lesse co’wên’o. nos segu

resosao do presente cofw’rlIo:
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desiiijurner.to da profissitri?ii.

-

-

por susptfnsa i ou

Irk-!arnerlto

peiante uCRA-MG,
III

inadimpléricia do regsuado/benotciário, u
ao qua
v,ncu!ado. perante o CRA-MG;
IV

-

dc seu registro.

o eeetrar o esta

desligamento do funcionário peranTe o CRA-M
G.

DA RESPONSABILIDADE DA CONVENENTE
Cláusula Terceira

A CONVENFNE obriga-se a manter o CRA-M
G a salvo de
contra quaisquer proces
sos açoes adminisvatvas.
cobranças sIrqidas em decorriicia da eeniç
ao dos servços ob3eto deste
Convénio
-

4ualquer resnonsabilidade

Cláusula Quarta

A CONVENENTE Ó respons-ivi por qaisq
uer daoos
causadoc diretamente aos beneficiários mencio
nados na clusuIa primeira deste
contrato, decorrente de sua culpa ou dolo ra execuç
ão aos sensiços prestados.
!Q exchnndo ou reduiindu essa respunsib,P.laJe a eventu
al fisca!izaçáo Ou o
auornp-anhamemilo pelo CRA-MG.
-

DA RESPONSABILIDADE DO CONSElHO REGIO
NAL DE ADMINISTRAÇAO
fl1 MINAS GERAIS CRA-MG
-

Cláusula Quinta

O 0Ff A-FuG ficara responsáve;, exckisivarnente
ataves dos
seus meios de ccmunicaçào pela divulgaçao
dOS beneticos oferecIdos r*fa
CONVENENTE nesse convéno.
-

Parágrafo primeiro: Cornpetrá ao CRA-MG
a escolha do meio de comunicaçao
que ir Ii7-ara na divukjação dos beO&ICIOS oierecidos
p&a CONVFNENTE.
Parágrafo segundo: O nnarria{ de divulgaçao deverá
mencionar o desconto para
os beneliciánios, bem como conter a logo no
CRA-MG. Este material podedivulgado uma Vai ao mês. quando solictade
pela CONVNENTE.

coNscLHo

REGONA( E AIICSWÃÇAO DE MíNJS
GEflMS

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS

Cláusula Sexta Compromete-se o CRA-MG a ntorrnar, quando solicitado peia
CONVENENTE, os casos previstos rios tens li. III o IV da Cláusula Segunda.
tk.ardo a criterio da CONVENENTE a suispensao do desconto concedido.
DO PRAZO
O prazo deste convênio terá inicio na data de assinatura dste
por
4rmino previsto para 24 meses, podendo ser prorrogado

Cláusu’a Sétim,
Instrume lo e

Interesse das partes,

ru,diante

assinatura

d termo aditivo, conforme as

drsposiçoes do art,57 Ilda L e°. 85fiR?Qr

DA RESCISÃO
A inadimpléncia de cláusulas e condições estabelecidas
es descritas
no presente convénIo ou a ocorrência de quaisquer das situaçõ
E, assegurará ao
no art. 78 da Lei ,f. 8666193, por pade da COWENENT
, mediante
CRA-MG a prerrogativa de dá-lo por rescindido de pleno direito

Cláusula Oitava

-

de ;mputaça
interpelação judicial ou exfrajudiclal, além da possibilidade
das sanções previstas nos aitqos 86,87 e 88 daquele Lei.
ênca
O presente cnvonio podert ser res:ncfdo por ci:veni
7S e 79 da te r°
admirustrativa do CHAftvIG. ‘niIorme lispo&çto das afliqos 77,
TE qualquer fipo rie
8.666193, upotese que também nar cabera a CONVENEN

Cláusula Nona

-

ndenizaçào.

Cláusula Décima

--

As partes poderao. airi’J&

.i

qualquer tempo. sem qualouer

cujos efeitos
denurio.ar o presente cunvõnio, mediante prévia notiticação,
dias, a contar de seu
consubstanciar-se-ão no pra-o de 60 (sessenta)

õnus,

e:: chirnento

DA APLICAÇÃO DA LEI N°. 8.666/93
orntem se a respeitar
Cláusula Décima Pnmeira As partes contratantes compr
contrato
as clãusulas pactuadas neste convênio, sujeitando-se este
-

/f/e.
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3. 666/93. apIicávu. inclusive, nos casos de ornissao, contLrrno disposição do
116 daquela Lei.
Cláusula Décima Segunda
proposto

d9tnIdo.

A CONVENENTE

-

broer.iidu

as

devidas

compromete-se

ndul,Iidçnes

ao

a

art.

o

seguir

CA-w

en

compatibilidade corri as ob’iqaçoes assi:,i’da a ttu o de cer1ifkaçao
da.correta e
(IfiLIento píestdçao dos seiviços estabe:ecidos neste convénio.

oo rono
Cláusula Décima Tereeir&
Horizonte/MO

para

As parias contratantes elegem o tora de 8ev

dirirnirem

qhialque

dúvidas

ou

uçoes

o.undas

deste

convêró remflciando a qualquer outro por mais priviIegado que se,a
E por estarem 1usto e contratado, as partes assinani o presente conêno em duas
vias de
teor.

qual

Beo Horizonte (MC).
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CONSELHO RGION*t )E ADM1NISTPAÇAO DE MINAS GERAiS
ADM. JEHO PINTO DE AGUIt AR FILHO
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CRA-MG n° 01-011260/O— PRESIDENTE
f.;

—
—

Ad

-

A-,

;‘de cfl-i

-/n±

CEN FRO DE ENSINO DE LINGUAS LTDA

JOANA PATRÍCIA ALVES DOS SANTOS— PROPRIETARIA
Tos*niflys:
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