
CONSELHO 01 ‘,i(iN DE ADMINISTRAÇÃC DE MINAS GERAS

TERMO DE CONVÊNIO

DO CONVÊNIO

O CONSELHO REGIONAL DE AOMINISTRAÇÃC DE MINAS GERAIS — CRA

MC, Autarquia Federal em Belo Horizon.3 - MG, na Avenida Olegáno

MacTel, n°. 1,233 — Lourdns — 30150111— 0 lo Florizonte/MO, CNPJ n°.

16.863.664/0001-14 ra pessoa de seu preside te ADM. JEHU PINTO DE

AGUILAR FILHO — CRA-MG n°. 01-01126010, do: ivante denominado ORA-MO.

juntamente com HOSTESS ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA, dcntitcado

como VIA CONTORNO HOTEL, com sede na cidale de Belo Horizonte / MG na

Av. Contorno, 9651 Bairro ‘r5J:;, incuto no CNI’J sob o n° 71A19.23W0001-

02. doravante denominada CONVENENTE, na p ssoa da sua Administradora,

Sra. ANA BEATRIZ MOTtA GONTIJO resoei firmar o presente co’ivên;o

mediante as seguintes cláusulas e condiçoes:

CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DO CONVÊNIO

O presente instrumento a ser Urinado entre o (:RA-MG e a CONVENENTE

canstiWi-se em um cunvênIc entendido este coo j um acordo de vontades no

qual há identidade de interesse entre os convenent-s.

ihica e os pariicaa:c.:. têm

cbmiqatóha a aplicaçao das

almente para o contoúdo da

ber aos coluvénios cetebradoS
/1

Os coruvênios firmados entre a Administraçan f

disccJ ‘‘a legal própra, razan pela qual se orn

normas da Lei n°. S666/q3. atentando-se esper

norma do arL 116. devendo ser apicada no que co

entre o CHNMG e parlicuares.
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Po sso a Adminisuaçao Pública esti obrigada ope Ieqis a seguir as

determnaçÓc ugais para a realizaçao de qualquer onvênio em que fgurern

corno Í:3fTH :;s a Administração Dreta e Indireta, esta última incluirJas as

A::tarquias o, cQ’lsequcnteínerite, os conselhos, ao .ual se inclui o Conselho

Regional de Adnhnislração de Muas Gerais — CRA-MG

Coristierando que o projeto o:kra a realização deste convênio não contempla a

h;:otasn de repasse, para sua eaUzaçao, de nen[Iu recurso financeiro pelo

CRA-MG e a CONVENENTE. 1:dtando da mesma feri a a esse convênio intuito

do lucro :I1ru as pactos convocicritos, fica excluida a soessidade de realização

de prucosso iletutúrio, cabivei nos cus: de celebroçar de contrato administrativo

enire a Adrninstraçào Pública e particulares.

DO OBJE rO

Cláusula Primeira — A CONVENENTE comproi» te-se a conceder 45%

(QUARENTA E CINCO) por cento de DESCONTO sobre tarifa balcão. O

pur:eituaf de DESCONTO será concedido aos p’ofsslonais registrados

adimplentes (apõs apresoritaçao da Cadeira de Identi ade Profissional) junto ao

ORA IG, funcionários, estagiários do Conselho (após apresentação de

riocurciento que comprove vinculo) aptos e interessado e que se enquadrem nas

seguintes Condições:

- Sa pessoa ‘sica e jurídica devidamente registrada no CRA-MG, funcionarios

iietos prestadores de serviços;

II — Não possua débitos, a qua:quor momento, com a CONVENENTE e nem com
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CONSELHO kEGONAL DE ADMINSTRAÇÀJ DE MiNAS GERAIS

Parágrafo Primeiro: O desconto refeEido no capit nao se acumula aos outros

co prumoços nternas da CONVElENTE, prevalecendo o maor

desconto ou o •:t do polo be iel:irio.

Parágrafo Segundo: O atiaso no pagamento ac trotará a supressão do direto

tesc )IltO.

Cláusula Segunda: Cossarã pa’a a CONVENEN E obrigação de concessão de

desconto. objeto desse convênio, nos seguintes caaos:

— rnscisao do presente CunvarLo;

deslinarnento do protissiona, por suspensao o cancamenr: de seu registro.

pemante o CRA-MG:

III — ai: ;nplência do registrado/beneficiárioS fl: ao qual o bene :ãno está

vncuIadn, pemarito o CRA-MG;

IV -- dosigarnento do funomonáro perante o CRA-WL

DA RESPONSABILIDADE DA CONVENENTE

Cláusula Terceira - A CONVENENTE obriga-se a manter o CRA-MG a salvo de

qualquer responsabilidade corara quaisquer pro ssos, ações administrativas,

cobranças surcidas em decorrência ds execuç dos Serviços, objeto deste

Convõno.

Cláusula Quarta - A CONVENENTE é respc isávul por qaísqtiar •ario

causades •irretainente aos henelciários menciona as na cláusula primeira d4tÇ4//

C’ji tíUI: decorronla de sua culpa ou doio na execoão dos serviços r.tacr’,
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il2 e:iu;nç1o ou ‘eduindo essa responsahIidade, a e entual fiscallzação ou o

acompanhamento pelo CRA-MG.

DA RESPONSABILIDADE DO CONSELHO REGIONA DE ADMINISTRAÇÃO

DE MINAS GERAIS — CRA-MG

Cláusula Quinta — O CRAMG ficará responsável, ex lusivarnente através dos

seus meios de cornunicaçao, pela divulgação dos b nelícios oferecidos pela

CONVENENTE nesse ccnv’’uc

Parágrafo primeIro: Cornpr’l!rã ao ORA-MO a escolha do meio de comunicação

que utilizará na (lIvulqaçau dos benefícios oferecdos pei CONVENENTE.

Parágrafo segundo: O material de dvuluação deverá r ercionar o desconto para

os hcnohciários, bem corno conter a logo do CRA-MG Este material poderá ser

dvuljado nim: vez ao mâs, quando solicitado peiaCOFs IENENTE

Cláusula Seyta: cnmpromclese o CRA-MG a informir, quando solicitado pela

CONVENhNTE, os casos previstos nos itens II, III e V da Cláusula Segunda,

ficando a cntéro da CONVENENTE a suspensao do dc conto ccii ;eçído.

DO PRAZO

Cláusula Sétima - O prazo deste coiwái o terá início ia data de assinatura deste

i;istrunefli’ e término previsto para 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser

prorroqa’io por :fiuuis:;c J: partes, mediante as natura de termo aditiv

conforme as dsuo;içães do art.57. II da Lei n°. U.ue;iY \ t
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DA RESCISÃO

Cláusula Oitava - A inadimplõncia de cláusulas e condições estabeiecidas

no presente convênio ou a ocorrência de quaisquer das situações descritas

no .irt. 78 da Lei n°. 8.666/93, por parte da C )NvsNr.N r&, assegurará ao

ORA-MO a prerrogativa de dá-lo por rescindida de pleno direito, mediante

interpelação judicial ou extrajudicial, além da possibilidade de imputação

das sanções previstas nos artigos 86, 87 e 88 &quela Lei.

Cláusula Nona - O presente convênio podetá &r rescindido por conveniência

adrninistraiva do CIIA1MC:1, cOfltOrme disposiçao dts artigos 77, 78 e 79 da Lei &.

6666/03, hipótese que tanUém não caberá a Cf NVENENTE qualquer tipo de

denizaço.

Cláusula Décima — As partes poderão, runda. a uaiq’er tempo, sem qu&quer

Õnus. ocunciar o presente convnie miei ïjnte r 6via notificação, cujos efetos

cori.rin;nciarsc•fla no anho de 60 (sessenta) dias, a contar de seu

recobi’i: unta.

DA APLICAÇÃO DA LEI N°. 8.666/93

Cláusula Décima Primeira-As partes contratanft cofnprornnteri-se a resetar

as cláusulas pactuadas neste convênio, sLljeitan o-se este contrato à Lei n°.

8.666/93, aplicável, inclusive, nos casos de ornissti’, conforme dspnsiçao do art.

1 i6 daqu&a Lei,

Cláusula Décima Segunda - A CONVENENTI compronota-se a seguir o

proposto definido, for’ecendo as devidas inirmações ao ORA-MO, em/

cornpmiaiidade com as obrigações asuitiidas, a tf Jo de certi1caa da cor

ef.c;eitn prestação dos seniiÇns estabelecidos neste convènio.
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-AUthiJi dAL’r ri

DO FORO

C:auciiia Décima Terceira - As partes contratanta: elegem o fora de Belo

Hodzonte/MG para dihmirem quaisquer dúvidas ci ações oriundas deste

cunvôiu, reflui IcIando a qualquer Outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem lusto e corl(uita1o. as partes assinam o ç esurIte CoirvÓria em coas

vias dc igual teor.

Belo Horizonte (MC), do/riZ 2Oí

CONSELHO REOÁÇÁO GE MINAS GERAIS

ADM. JEHU PINTO EH: AGUILAR FILHO — CRA-MG C -01126Dm— PRESIDENTE

HOSTESS ADMINISTRADORA DE NO’ as LTOA

ANA BEATRIZ MOTTA GONTIJO — AVMINSTRADORA

Testemunhas: .— -

-
‘Zi’.

Nome: Nome:
flJ(( /

CPF: CPF:
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