
CONSELHO REGIONAl. DE AflMiNSTRAÇÀO DE MINAS GERAiS

TERMO DE CONVÉNIO

DO CONVÉNIO

O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS - CRA
, Autarquia Federal sediada em Belo Horizonte - MG, na Avoida Olegário
Maciel, n°. 1.233 — Lourdes — 30180.111, CNPJ n’. 16.863.664/0001-14 na
pessoa de seu pres4enle ADM. JEHU PINTO DE AGUILAR FILHO — CRA-MG
«. 01-G1126010, doavante denor&nado CRA4AG. juntamente com o
MORIMAS RESTAURANTE UDA, idenliticade como RESTAURANTE.
MAVERJCK’S, com sede na cidade de Varginha’ MO na Praça Getúlio Vargas.
135, Bairro — Centro, CEF: 370020-35. Inscrito no CNPJ sob o n°
09.308.181I0001-92. doravante denominada CONVENENTEI na pessoa da sua
representante legaL Sra. ROMII..DA MARIA FERREIRA MORIMOTO resolvem
iirmar o presente convénio mediante as seguintes c&sulas e condições:

CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DO CONVÉNIO

O presente Justrurnento a ser furmado enrre o CRAMG e a CONVENENTE
constitui-se em um convénio. entenddO este Como um acordo de vontades no
qual há identidade de interesse ei TIre os conveneotes.

Os convénios tírmados entre a Aminstraçao Pública e os particulares têm
disciplina legal própria, razão pela qual 1 a obrigatória a aplicação das/normas da Lei t’, 8.666193, atentando-se esp oalrnente para o conletído da
norma do art. 116, dovendo ser apICda no que ouber aos ccnvênlos ceebraoos
entre o CRNMG e particulares.
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Por isso. a Adrninislraço F’ública está obrigada ‘cpe iegis a seguir as
determnaçães $eg&s para a realização de qualquer convènio em que Ugurem
como participes a Administração Diuta e Indireta, nesta ÚUirnd inciuídas as
Autarquias e, consequentomentn, os conselhos, ao qual se inclui O Conselho
Region& de Administração de Minas Gerais — CRA-MG.

Considerando que o projeto para a reahzação deste convênio não contempla a
hipótese de repasse, para sua realização, de nenhum recurso financeiro pelo
CRA-MG e a CONVENENTE, tatando da mesma losna a esse conv&rio intuito
de lucro entre as partes conver entes, fica excluida a necessidade de realização
de processo licitatótio, cab:vel nos casos de celebração de contrato Odrt!fli$tratiVO

entre a A&ninistração Púbca e parilculares.

00 OBJETO

Cláusula Primeira — A CONVENENTE comproniele-se a conceder 10% (DEZ
POR CENTO) de DESCONTO na aImentação de acordo com preço do dia, O
percetual de DESCONTO será concedido às empresas e profissionais
registrados adimplentes (após apresentação da Carteira de Identidade
Profissional) lurto ao CRA•MG, funcionários do Conselho (após apresentação
de documento que ccmpitve vínculo) aptos e interessados o que se enquadrçn
nas seguintes condições:

— Seja pessoa tísica e Jurídiça devidarnente registrada no CRA-MG, tuncionános
diretos, prestadores de seri’ços;

ii — Não possua ditos, a qu&quer n’omento, Com a CONVENENTE e nem com
o CRA-MG;

Parágrafo Primeiro: O desconto referido no caput não’se ac Ia aos
integrantes de promoções internas da CONVENENTE, preval vendo o
desconto ou o escolhido pelo beneficáiO. /
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Parágrafo Segundo: O atraso no pagamenlo acarrelará a supressão do diroito

CJP aesconlo.

Cláusula Segunda: Cessará paia a CONVENENTE obrigflçao de r:oncessao de

desconto, objeto desse convênio, nos seguintes casos:

—rescisão do presente convênio:

ii desligamento do protissional, par suspenih ou cancelamento do seu registro,

oefante o CRA-MG

III — Inadimpléncia do regialrado/beneficiário, ou ao qual o tDenelk:tirío está

vinculada, perante o CRA-MO;

IV — desligamento do funcionário perantr? o CRA-MG.

DA RESPONSAHILIDADE DA CONVENENTE

Cláusuin Terceira - A CONVENENTE obr’gase a manter o CRA-MO a salvo de

qualquer resporsabilidaje conira quaisquer processos, ações adrninistratwas,

cobranças surgidas em decorrência da execução dos serviços, objeto deste

Convêno

Cláusula Quarta - A CONVENENTE é responsável por quaisquer danos

causados dirutamente aos tenollciãrios mencionados na cláusula primeira deste

contraIo, decorrente dn sua culpa ou dolona execução dos seNiçOs prestados,

L!9 excluindo ou reluzindo essa reyvtísahiiade. a evnntia: liscalização ou e

acompanhamento pelo CRA-MG.
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CONSELHO nrcIcNA DC ADMINISTRAÇAO DE NAS GEHAPS

DA RESPONSABIL!DDE DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO

DE MINAS GERAIS - CRA-MG

Cltusula Quinta — O CRA-MO licará responsável, exclusivamente através dos

seus meios de comunicação, pela divulgação dos benefícios oferecidos pela

CONVENENTE nesse convênio.

Parágrafo primeiro: Competirá ao CRA-MG a escolha do meio de comunicação

que utiuzará na divulgaçào dos benefícios oferecidos pela CONVENENTE.

Parágrolo segundo: O material de divulgação deverá mencionar o desconto para

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

divulgado uma vez ao mês, quando soiiCiIndo pea CONVENENTE.

Cláusula Sexta: Compromete-se o CRA-MG a informar, quando solicitado pela

CONVENENTE, os casos previstos nos ilens li, III e IV da Cláusula Segunda,

ficando a critérIo da CONVENENTE a suspensão do desconto concedido.

00 PRAZO

Cláusula Sétima O prazo deste convênio tr’r ânicio na data de assinatura deste

instrurrouto e térmIno provisto para 24 m0s09, podendo ser prnrrogado por

intercs1;e das partes, medianle assinatura de lermo aditivo, conforme as

dlsposiçâes do ad57, II da Lei 0• 866&93,
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DA RESCISÃO

Clóusula Oitava - A inodimplência de cláusulas e condições estabelecidas

no presente convênio ou a ocorrência de quaisquer das situações descrilas

no art. 78 da Lei n°. 8.666/93, por parte da CONVENENTE, assegurará ao

CPA-MG a prerrogativa do dá-lo por rescindido de pleno direito, mediante

interpelação judidal ou oxtrajudicial, além da possibilidade de imputação

das sanções previstas nos ortlgoG 86, 87 e 08 daquela Lei.

Cláusula T’Jorio - O presnle convênio poderá ser rescindido p0’ conveniénciu

administrativa do CRk’MG, conforme disposição dos artigos 77, 78 e 79 da Lei no.

8.666/93. bipõleso que tarnbôm não caberá a CONVENENTE qualquer ipo de

indenização.

Cláusula Dúcima As partes poderão, ainda, a qualquer tempo, sem qualquei

ô:ius. denuncia’ o presentu convênio, rr,ediacfle prévia notificação, cuos eteilos

consubstanciar-se-ão no prazo de 60 (Sessenta) dias, a contar de seu

recebrnienlo

DA APLICAÇÃO DA LEI N”, 8.666193

Cláusula Décima Primeira - As partes contratantes comprometem-se a respeitar

as cláusulas pactuadas neste convênio, st4eilando.se este contrato à Lei n°.

8i66/93, aplicável, inclusive, nos casos de omissão, conforme disposição do ari

lIS daquela Lei,

Cláusula Décima Segunda - A CONVNEtTE comvome!e-se a seguir o

proposto definido, fornecendo as 7devidas intermações ao CBA-MG. eia

compatibilidade com as obiignçõeysshJft1idas, a (luto iie cediflcaç5o da correta o

eticente prestação dos soiviços ostahelecklos
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DO FORO

Cláusula Décima Terceira - As partes contratantes elegem o foro de Belo

HonzonlelMG para dirimirem quaisquer dúvidas ou ações oriundas deste

convênio, renunciando a quatquer ouCro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem juso e ccraralado, as partes assinam o presente convGnio em duas

vias do qual teor.

Gelo Horizonte (MO). i9 dekya 20 ‘9.

CONSELHO REGIOINTRAÇÃO DE MINAS GERS

AUM, JEHU PINTO DE AGÚILAR nulo CRA-MG r°. oi-oi 126010— PRESIDENTE

RESTAURANTE LTOA

,//<OMft.94 MARIA FERREIRA MORIMOT0

Testemunhas:

Nome: Nome:%Á t—’ .

CPF: CPF:Q’f°? ,s(-_
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