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CONVÊNIO Nº 29/2019/CFA

PROCESSO Nº 476900.001875/201943

CONVÊNIO DE ADESÃO AO PRODER 
(PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
DOS CONSELHOS REGIONAIS DE 
ADMINISTRAÇÃO), APROVADO PELA 
RESOLUÇÃO NORMATIVA CFA Nº 
550/2018

Pelo presente instrumento, de um lado o Conselho Federal de Administração, Autarquia 
criada pela Lei n.º 4.769, de 9/9/65, com sede no SAUS  Quadra 1  Bloco L, em BrasíliaDF, 
inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 34.061.135/000189, adiante denominado CONCEDENTE, neste 
ato representado por seu Presidente, Adm. Mauro Kreuz, e de outro lado, o Conselho Regional 
de Administração de Minas Gerais, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 16.863.664/000114, adiante 
denominado CONVENENTE, neste ato representado por seu Presidente, Adm. Jehu Pinto de 
Aguilar Filho, têm justo e acordado os termos deste Convênio, mediante as seguintes cláusulas 
e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente Convênio é a execução do Projeto “Aquisição de Veículos 
Automotores”, devidamente aprovado pela Comissão Permanente do PRODER, nos termos da 
Resolução Normativa CFA nº 550 de 17 de dezembro de 2018.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES

Constituem obrigações das partes:

I  DO CONVENENTE:
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a) executar o objeto pactuado na cláusula primeira, de acordo com o projeto;

b) cumprir as metas estabelecidas no projeto de que trata este Convênio, peça integrante 

deste, nos prazos fixados no cronograma de execução, conforme aprovado;

c) observar, na contratação de serviços ou aquisições de bens vinculados à execução do objeto 

deste Convênio, os procedimentos licitatórios de que trata a Lei nº 8.666/93, inclusive os 

procedimentos ali definidos para os casos de dispensa e/ou inexigibilidade de licitação e as 

disposições relativas a contratos;

d) promover a prestação de contas final com observância do prazo e na forma estabelecida no 

Anexo III da Resolução Normativa CFA nº 550, de 17 de dezembro de 2018 e demais 

dispositivos dela constantes;

e) obedecer todas as condições constantes do Regulamento aprovado pela  Resolução 

Normativa CFA nº 550, de 17 de dezembro de 2018.

II  DO CONCEDENTE:

a) acompanhar o desenvolvimento do projeto e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados 

ao mesmo;

b) analisar e aprovar as prestações de contas apresentadas pelo CRAMG;

c) obedecer todas as condições constantes do Regulamento aprovado pela Resolução 

Normativa CFA nº 550, de 17 de dezembro de 2018.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES

São condições para receber os recursos para execução do projeto:

a) ter o projeto devidamente aprovado pela Comissão Permanente do PRODER;

b) apresentar o presente instrumento devidamente assinado no prazo de até 60 (sessenta) 

dias a contar da data de sua remessa pelo CFA;

c) estar em dia com a remessa ao CFA de balancetes e respectivas quotaspartes;

d) ter apresentado cópia de ata onde consta a decisão do Plenário do CRAMG, autorizando a 

celebração do presente convênio;

e) apresentar comprovação de depósito da contrapartida pactuada em conta bancária 

específica do Convênio.

4. CLÁUSULA QUARTA – VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros para execução do objeto deste Convênio, neste ato fixado em 

R$101.010,40 (cento e um mil e dez reais e quarenta centavos), serão alocados de acordo com 

o seguinte:

a) R$90.909,36 (noventa mil, novecentos e nove reais e trinta e seis centavos), correrão à 

conta da dotação consignada no elemento de despesa 6.2.2.1.1.01.08.01.002.098, do 

orçamento do CONCEDENTE.

b) R$10.101,04 (dez mil, cento e um reais e quatro centavos), relativos à contrapartida do 

CONVENENTE.
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5. CLÁUSULA QUINTA – DO REPASSE DOS RECURSOS AO CRAMG

A liberação dos recursos se dará em até quinze dias após apresentação ao CFA:

I  do convênio devidamente assinado;

II  da contrapartida pactuada, por meio de depósito na conta bancária específica do convênio;

III  de novo cronograma de execução, quando for o caso.

6. CLÁUSULA SEXTA – VIGÊNCIA

O presente Convênio terá vigência de 6 (seis) meses, com início a partir da publicação do 

extrato do convênio no sítio eletrônico do CFA, que será providenciada pelo concedente, no 

prazo de até 10 (dez) dias a contar do cumprimento do disposto nos incisos I a III do art. 29 do 

regulamento do PRODER, aprovado pela Resolução Normativa nº 550, de 17/12/2018.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM

As partes, desde já, assumem o compromisso de submeter à arbitragem, de forma definitiva, 

toda e qualquer divergência ou disputa relacionada ao presente instrumento, inclusive quanto 

à sua interpretação, execução, inadimplemento, rescisão ou nulidade, que deverá ser 

conduzida em Câmara de Arbitragem do Sistema CFA/CRAs, de acordo com os termos de seu 

Regulamento, com a estrita observância à legislação vigente, em especial a Lei nº 9.307/96, 

valendo, outrossim, a presente como Cláusula Compromissória, nos termos do artigo 4º dessa 

mesma Lei. Obrigamse, para tanto, a firmar o respectivo termo de arbitragem e a acatar a 

sentença arbitral que vier a ser proferida, relativa a qualquer disputa ou controvérsia 

eventualmente surgida.

E por ser esta a intenção das partes, assinam o presente convênio para que produza os efeitos 

legais.

Brasília, 22 de abril de 2019.

                                                                          Pelo CFA:                                                                               
Pelo CRA:

Adm. Mauro Kreuz Adm. Jehu Pinto de Aguilar Filho

Presidente do CFA Presidente do CRAMG

CRASP nº 85872 CRAMG nº 11.260

Adm. Rogério Ramos de Souza
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VicePresidente do CFA

Coordenador da Comissão Permanente do PRODER

CRATO nº 011

                                                                         1) Testemunha                                                                      

     2) Testemunha

Adm. Ana Maria de Araújo Ferreira Adm. Joaquim Luciano Gomes Faria

Assessora da  VicePresidência Coordenador de Orçamento e Finanças

CRADF nº 27161 CRADF nº 5060

Documento assinado eletronicamente por Jehu Pinto de Aguiar Filho, Usuário Externo, 

em 29/04/2019, às 12:20, conforme horário oficial de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site sei.cfa.org.br/conferir, 

informando o código verificador 0262353 e o código CRC 3E54CAA3.

Referência: Processo nº 476900.001875/201943 SEI nº 0262353
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