
TERMO DE CONVÊNIO L

DOCONVÊNIO

O CONSELHO REGIONAL DE DE MINAS GAJS - CRA.

f4, Autarquía Federal sedada em Belo Horizonte MG, na Avenida OleØrio
Madel, n, 1.233 tourdes — 30160.111- -Belo HorjzonwM& CNPtrr.
16.683.66410001-14 na pessoa de seu presidente ADU; JEHU PINTO DE
AGLILAN FILHO - CR%UG n’. OI4IIZCGD, doravante denominado CRA-MG.
Juntnnte com THIAGO FASIANO DE OLIVEIRA, -Wenflticado como
CONGELADOS HORTELÃ, com sede na cidade de Uberabaft.4G r* Rua Ronan
Martine Marques. 52- Bairro Santa Maria. Inscdtõ no CNPJ sob o n°17.
53t2W0001 4$. doravante denominada CONVEN

- , na pessoa do seu
pitpdetúrio. Sr. THIAQO FABIANO DE OLIVEIRA resolvem firmar o presente
convênio mediante as seguintes dáusulas íáç6et -

CONSIDERAÇÕES A RESPEJTO DO CONVÉNIO -
-

O presente Instrumento a ser firmado entre o CRA-MG è a CONVENENTE
consfltuise em um convênio. entenddo este como um atado- de vontades no
q.iai há identidade de Interesse entre os convenentes.

Os corwênios firmados entre a A&ninlslração P*Hca e os particulares tAtu
chsclpbna legal própria, raSo pela qual se toma obrigMõda a licaçAo das
normas da Lei n° 3S663, atentando-se especialmente para o conteÓd da
nona do ad. iiø, devendo ser aplicada no que couber los convÔni
entre o CRAIMG a parficuins.

cmisasonntotançoen
•% **ø- v%44 Ms

t’,nlt- fl!-t*I4I •t,Ifr,i4.’1øV

t.t

1W

7’

*
-

cOe4saHO GWMS



lt
co.iiauc neeiow*tapmwflçAo osus &RMs

-

- --
- -

Por isso, a Administração Pública está obrigada ‘cpe iegW a seguir as
determinações legais para a realizaçio de qualquer ccn4nlo em que tigurem
como pan(cØes a A&nfnlstração Direta e InSista, nesta úmnw incluídas as
Autarquias e, consequentemente. os conselhos, ao qual -se Inclui o Conselho
Regional dê Mmhisflçlo do Minas Gerais - CRA-MG.

Conslderdo que o proØto pera e rzaçáo deste co4n1o não contempia a
hipótese de repasse, pare sim realIzação, de nertum recurso finenoeiro pelo
CR4MG e a CONVENUITE, faltando da mesma fortim a esse convênio Intuito
de lucro anta as panos convenentes. iica -ewclufda a nocesiidãdó de realização
de processo ilcltatório, cabível nos casotde celebração de-Cifl adM»sflftvo
este a AdnMniswaçào Pitifos e particulares
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Cláusula Primeira — A CONVENENTE ccn,.......a-se a conceder 10% ( DEZ -.

por canto) 0 DESCONTO sobre o valor descrito no cardápio. O pescentud de
DESCONTO será concedo as empresas reglskadas e profissIonais
regindos adlmplentes (após apresentação de regularidade e da Carteira do
Identidade Profissional) junto -ao CRA-MG e aptos e interessados e que se
enqua&em nas seguintes concições:

-

- Seja pessoa lísica e jurídica devldaiiente-registrada no CRA-MO, funcionários
diretos. prestadores de Serviços;

11-Não possua débitos, aqueirpiar momento, com-é CONVENENTE e nem com
oCRA-MG;

-:
-

-

-

Parágrafo Prlnwiro: O desconto refefido no caput não se acúmula aos outros
witiqmntee de promoções internas da CONVENENTE, prevalecendo o
desconto ou o escolhido pelo beneficiário.
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CONSaHO REGONM. DE AD?MN;S UP.Ça0 DE IMNAS GERAIS

Parágrafo Segundo: O atraso no paqamerdo acarintara a u;re;sao (10 direito

de desconto.

Clausula Segunda: Cessara para a CONVENENTE obrigaçao de concessao de

es ctto, onjeto •to.sr :e v’i nos SegUintes Casos:

- rosuisac k presente convãnio:

li - desligamento do profissioiiat por suspensao ou cancetamento de seu rejist’o

perante o CRA-MG:

III — inalii;pInc a cio reqistialo beneficiário, ou ao qual o i o.’’;’ ‘o esta

vinculado, parante o CRA1AG:

IV — destqanento do funcionrio perante o CRA—MG.

DA RESPONSABILIDADE DA CONVENENTE

Cláusula Terceira - A CONVENENTE obriga-se a rna’ tu o CRA-tAG a sa;vc de

qualquer responsah clade çantra quaisquei proDessos. aç iio,F1tratias.

;nt:r;itiçs ai’ idas em :ec urnria da ee•:t,c:ic dos serviços. E (leste

v.D”V’tv DC

Cláusula Quarta - A CONVENENTE à r’;sjr;i’;á’.rI p’ir quaisquer uaros

causados n -;r aos br’rlciic:arirs me icionados na cL:isula primeira leste

“ntra:o. decorrente sua culpa ou doto na execuçan dos seiviçus prestados.

flàí u,:r,lujndo ou ‘ricindo essa eseonsabilidade, a eventual hscalizaçao ou o

‘conip;inbarnento pe) CRA-MG.
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Perágr&o primeiro: Competira ao CRA-MG a sscolM3o meio de comunlcaçâo
cie utNIaM na divuigaçao dos benefldos-otnddos pela CONVENENTE.

Parágrafo segundo: O material de divuigeçào devertmencln, o dnito pira
os beneflcSos, bem como comer à logo do CRA-MO. Este materlai poderá ser
Svulgado uma vez ao mês, quandõ solicitado pela CONVENENTE.

Cláusula Sntt Ccmpromste3e o CRAMG e kdonnar, quando aokótado pela
CONVENENTE, os casos previstos nos ttens II, III e lv da Cláusula Segunda.
ficando a cflt*lo da CONVENENTE a suspensAo do desconto concedido.

DO PRAZO

Cláusula Sétima ;Ø prazo deste convénio terá hibo na data de n&n&ura deste
Instrumento e tÓlTnIno previsto para 24 (vinte e quato) meses, podendo ser
prorrogado por Interesse das panes, mediante assinatura de termo adlWo.
contonneasdlspo9çõesdowt57.ltdat.ein°&668/93.

DA RESCiSÃO

cláusula Oitava - A inadimpléncla de cláusulas e condições estabelecIdas
no presente convénio ou a ocorrência de quaisquer das *lkiaçóes
no st 78 da Lei n°. 8468/93, por pene da CONVENENTE. assegurai
CRAMG a prerrogativa de dá-lo por rescindido de pleno direito, medi
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DA AESPONSABIUDADE DO CONSELHO REGIONAL DEAOMINWrRAÇAO
ØEMINASGERAIS-CRA-MG

átisula Gt - O CRA-MO ficaM Naponsável, exthielvameme através dos
seus meios de comunicaçio, pela dIvul doe bendulos oferecidos pela
ONVENENTE neaconvénla
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k1tpeIação Judicial ou axtrajudiclal. além da posfllidadê de Imputação
das swçõn previstas nos artigos 86 SYe 88 daquele Ll.

Cláusula Nona O presente convênio poderá ser rescindido por oonnnlêncda
erinistrativa do CRMAG. conforme cbpo&çáo dos wtgos 77,78 e79 da Lei no.
8.666d93, hipótese que também não caberá a CONVENENTE ququer fipo de
Indenização.

Cláusula Décima - As panes poderão ainda, a quer tempo sem qualquei1 Citas, denunciar o presente convênio, mediante prévia noüticaçio, cujos efeitos
coneubstanola,.se4ono prazo de 60 (sessenta) dias, a contar de seur

a

DA APUCAÇÃO DA LEI 14°. &5W93

Cláusula Décima Primeira - As panes contratanles comprometam-se a respeitar
es cláusulas pactuadas neste convênio. sa4eftandó-se este contrato RJ ri0.
6.868/93, aplicavd, kiclusWe. nos casos dê oaiado1 conforme dispotiçàó do a
116 daquela Lei.

Cláusula Décima Segunda A CONVENENTE axnprõmete-se a aflui o
proposto definido, fornecendo as devidas Intonações ao CRA-MO, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, a ffb.do de cerffllcsç& da consta e
eficiente prestação dos serviços estabelecIdos neste convénio.
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DOFORO

Cláusula 010kM Terceira As pedes contratantes elegem o loro de Belo
Hor)zonte!MG pare dlrflrem quaquer dÓvks ou ações odundas deste
convênio, renunciando a ciaIquer outro, por mais prkdeedo-cpmseja

E por estarem justo e oontratado as partes assinam o presente convênio-em duas
vias de igual teor.

Belo Hodzonw(MG)_z3 de t.cLLc 2019.

/

1
AÇÃO DE MINAS GERAIS

•W.-0141126WD — PRESIDENTE

OLIVEIRA - PR0PRflMmoi

Testamunhas:
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