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AÇÃO DE MINAS GERAIs
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTR

TERMO DE CONVÊNIO

DO CONVÊNIO

INISTRACÃO DE MINAS GERAIS ORA
O CONSELHO REGIONAL DE ADM
Horizonle MG, na Avenida Olegário
MG, Autarquia Federal sediada em Belo
30180.111— Belo HorizonteíMG. CNPJ n°.
Lourdes
Maciel. «. 1.233
presidente 4DM. JEHU PINTO DE
16.863.664/0001-14 na pessoa de seu
0/D. doravante denominado CRA-MG,
AGUILAR FILHO CRA-MG n°. 01-01126
TE QUER EIRELI, com sede na cidade
juntamente com o RESTAURANTE BEM
Bairro Sarro Preto.
Rio Grande do Sul, 681
de Belo Hohzonte/MG na Rua
07.39610001-23, doravante denominada
Inscrito rio CNPJ sob o n° 42.8
ria, Sra. ANOREIA CRISTINA DE
CONVENENTE, na pessoa da sua proprietã
convênio mediante as seguintes cláusulas
OLIVEIRA resolvem firmar o presente
—

-

—

—

—

—

e condições:
VÊNIO
CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DO CON
E
entre o CRA-MG e a CONVENENT
O presente instrumento a ser firmado
este como um acordo de vontades no
constitui-se em um convênio, entendido
convenentes.
qual hã identidade de interesse entre os
inistração Pública e os particulares têm
Os convênios firmados entre a Adm
se torna obrigatória a aplicação das
disciplina legal própria, razão pela qual
especialmente para o conteúdo da
normas da Lei n° 8.666/93, atentando-se
que couber aos convênios celebrados
norma do art. 116. devendo ser aplicada no
entre o CRAIMO e particulares.
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da :9pe iegis’ a se9uir as
Por isso. a Administração Pública está obriga
quer convênio em que figurem
determinações legais para a realização de qual
Indireta, nesta última incluídas as
como partíipes a Administração Direta e
s, ao qual se inclui o Conselho
Autarquias e. consequentemente, os conselho
O.
Regional de Administração de Minas Gerais CRA-M
—

deste convêno não con:emDa a
Considerando que o projeta para a realização
nenhum recurso financeiro pelo
hipótese de repasse. para sua realização, de
a forma a esse Convênio intuito
CRA-MG e a CONVENENTE, faltando da mesm
a a necessidade de realização
de lucro entre as partes convenentes, fica excluíd
ração de contrato admínfstrativo
de processo licitatório, cabível nos casos de celeb
entre a Administraçáo Pública e particulares.
DO OBJETO
eder lO%(DEZ
A CONVENENTE compromete-se a conc
caso de pagamento em dinheiro e
POR CENTO) de desconto nas refeições em
mento em cartão de crédito. O
5%(CINCO POR CENTO) de desconto em paga
às empresas e profissionais
percentual de DESCONTO será concedido
iários e terceirizados do
registrados adimplentes, funcionários, estag
m nas seguintes condições:
Conselho aptos e interessados e que se enquadre

Cláusula Primeira

ada no CRA-MO, funcionários
Seja pessoa física e jurídica devidamente registr

—

diretos] prestadores
II

--

—

de

serviços;

CONVENENTE e nem com
Não possua débitos] a qualquer momento, com a

o CRA-MG:
caput não se acumula aos outros
Parágrafo Primeiro: O desconto referido no
o maior
ENENTE,
integrantes de promoções internas da CONV
desconto ou o escolhido pelo beneficiário.
Li
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acarretará a supressão do direito
Parágrafo Segundo: O atraso no pagamento
de desconto.

TE obrigação de concessão de
Cláusula Segunda: Cessará para a CONVENEN
casos:
desconto, objeto desse convênio, nos seguintes

—

II

—

rescisão do presente convênio;
canceamento de seu registro,
desligamento do profissional. par suspensão ou

perante o CRA-MO;
III

—

qual o beneficiário está
inadimpéncia do registradoJbeneficiário, ou ao

vinculado, perante o CRA-MG;
IV

—

desligamento do funcionário perante o CRA-MG.

DA RESPONSABILIDADE DA CONVENENTE
salvo de
A CONVENENTE obriga-se a manter o CRA-MG a
ações administrativas,
responsabilidade contra quaisquer processos,

Cláusula Terceira
qualquer

-

dos serviços, objeto deste
cobranças surgidas em decorrência da execução
Convênio.

A CONVENENTE é responsável por quaisquer danos
na cláusula primeira deste
causaoos diretamente aos beneficiários mencionados
ão dos serviços prestados,
contrato, decorrente de sua culpa ou dolo na execuç
eventual fiscalização ou o
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a
Cláusula Quarta

-

acompanhamento pelo CRA-MG.
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DE ADMINISTRAÇÃO
DA RESPONSABILIDADE DO CONSELHO REGIONAL
DE MINAS GERAIS

-

OPA-MO

dos
O CRA-MG ficará responsáveL excusivamente através
beneficios ofereciios pela
seus meics de comuncação, pela divulgação dos

Cláusula Quinta

—

CONVENENTE nesse convênio.
do meio de comunicação
Parágrafo primeiro: Competirá ao CRA-MG a escolha
CONVENENTE.
que utilizará na divulgação dos benefícios oterecidos pela
nar o desconto para
Parágrafo segundo: O material de divulgação deverá mencio
Este material pcderá ser
os beneficiários, bem como conter a logo do CRA-MO.
ENENTE.
divulgado uma vez ao mês, quando solicitado pela CONV
ar, quando solicitado peta
Cláusula Sexta: Compromete-se o CRA-MG a inform
IV da Cláusula Segunda,
CONVENENTE. os casos previstos nos itens II. lii e
concedido.
ficando a critério da CONVENENTE a suspensão do desconto
DO PRAZO
deste
O prazo deste convênio terá início na data de assinatura
o ser prorrogado por
instrumento e término previsto para 24 meses, podend
, conforme as
interesse das partes, mediante assinatura de termo aditivo
Cláusula Sétima

-

disposições do ad.57, II da Lei n°. 8.666/93.
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DA RESCISÃO
ecidas
A inadimplência de cláusulas e condições estabel
das situações descritas
no presente convênio ou a ocorrência de quaisquer
ENENTE, assegurará ao
no ah. 78 da Lei no. 8.666193, por parte da CONV
direito, mediante
GRA-MU a prerrogativa de dá-lo por rescindido de pleno

Cláusula Oitava

-

ilidade de imputação
interpelação judicial ou extrajudicial. além da possib
a Lei.
das sanções previstas nos artigos 86, 87 e 88 daquel
iência
O presente convénio poderá ser rescindido por conven
77, 78 e 79 da Lei n°.
administrativa do CRA/MO, conforme disposição dos artigos
TE qualquer tipo de
8.666/93. hipótese que também não caberá a CONVENEN
Cláusula Nona

-

indenização.
er
As partes poderão. ainda: a qualquer tempo, sem qualqu
ação, cujos eleitos
ônus. denunciar o presente convênio, mediante prévia notific
a contar de seu
consubstanciar-se-ão no prao de 60 (sessenta) dias,

Cláusula Décima

—

recebimento,
DA APLICAÇÃO DA LEI N°. 8.666/93
As partes contratantes compromelem-se a respeitar
o à Lei n°.
as cláusulas pactuadas neste convênio, sujeitando-se este contrat
me disposição do se.
8.666/93. aplicável, inclusive, nos casos de omissão, confor

Cláusula Décima Primeira

-

116 daquela Lei.
A CONVENENTE compromete-se a seguir o
CRA-MG, em
proposto definido, fornecendo as devidas informações ao
ação da correta e
compatibilidade com as obrigações assumidas, a título de certific
io. “
eficiente prestação dos seNiços estabelecidos neste convên

Cláusula Décima Segunda

-

CONSEIJIO REGIONAl. DE ADMINISTRAÇAO DE MINAS GERAIS

‘.c,9Q

.

GERAIS
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS

DO FORO
Cláusula Décima Terceira
Horizonte!MG

-

para dirimirem

As partes contratantes elegem o foro de Belo
quaisquer

dúvidas

ou

ações

oriundas deste

giado que seja.
convénio, renunciando a qualquer outro, por mais privile
presente convênio em duas
E por estarem justo e contratado, as partes assinam o
vias de igua teor.
Seio Horizonte (MG)c”; de

.
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IS
CONSELHO REGIOINISTRAÇÃO DE MiNAS GERA
ADM. JENU PINTO DE AGUILAR FILHO

—

CRA-MG t• 01-011260/O

AURANTE BEM

RE

—

PRESIDENTE

QUER EIRELI

ANDREIA CRISTINA DE OUVEIRA

—

PROPRIETÁRIO

Testemunhas:
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