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MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 

M P F I Procuradoria 
da República 

Mil ..... lllúbllcD ......... 

TERMO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE 
SOFTWARE QUE FIRMAM ENTRE SI O 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
ALAGOAS E O MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS, com sede na Rua Dr. Pedro Jorge Melo 
e Silva, n° 79 - Poço, Maceió/AL, inscrito no CNPJ sob n° 12.472.734/0001-52, doravante 
simplesmente denominado MP/ AL, neste ato representado pelo Procurador-Geral de Justiça do 
Estado de Alagoas em exercício, Dr. MÁRCIO ROBERTO TENÓRIO DE ALBUQUERQUE, 
brasileiro, casado, Procurador de Justiça em exercício, portador da cédula de identidade RG n° 
1.236.826 SSP/AL, inscrito no CPF!MF sob o n° 208.575.514-34, residente e domiciliado na cidade 
de Maceió/ AL, de acordo com as atribuições definidas pela Lei Complementar Estadual n° 15/96, e 
o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, sediado no SAF Sul, Quadra 04, Conjunto C, Brasília/DF, 
inscrito no CNPJ/MF sob o n° 26.989.715/0054-14, doravante simplesmente denominado MPF, 
neste ato representado pelo Secretário-Geral do Ministério Público Federal, Dr. ALEXANDRE 
CA.\1ANHO DE ASSIS, brasileiro, casado, residente e domiciliado na cidade de Brasília/DF, 
portador da Carteira de Identidade n° 804489, expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF sob o n° 
279.731.901-04, nomeado pela Portaria n° 124, de 26 de outubro de 2017, publicada no Diário 
Oficial da União de 31 de outubro de 2017, retificada pela Portaria PGRIMPU n° 141, de 
2111112017, publicada no DOU de 27/11/2017, e em conformidade com as atribuições conferidas 
pela Regimento Interno Diretivo do MPF; Resolvem firmar o presente termo de cessão de direito de 
uso de software, na forma da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais legislações pertinentes, 
no que couber, bem como pelas seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 

O presente Termo de Cessão de Direito de Uso de Software tem por objeto a cessão, a título 
gratuito, por parte do Ministério Público do Estado de Alagoas, dos códigos-fonte dos softwares 
Carranca Web e CarrancaMobile ao MPF. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES 

I. Compete ao MP/AL: 

a) Disponibilizar os códigos-fonte dos softwares Carranca Web e CarrancaMobile, 
documentos e elementos necessários para a implantação e manutenção dos sistemas; 

b) Orientar quanto a instalação do sistema; 
c) Designar preposto para acompanhar a execução do presente Termo, o qual ficará 

disponível para atender às solicitações do MPF, duran!e o horário de funcionamento do n tJ 
" /AL, por telefone e e-mail a serem informados-r I ~ 
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11. Compete ao MPF: 

a) Zelar pelo adequado uso dos sistemas, comprometendo-se a utilizar os dados que lhe 
forem disponibilizados somente nas atividades que, em virtude de lei, lhes compete 
exercer, não podendo transferi-los a terceiros, a título oneroso ou gratuito; 

b) Manter definitivamente os nomes "Carranca Web" e "CarrancaMobile"; 
c) Informar ao MP/AL breve descritivo sobre as eventuais falhas do sistema; 
d) Ceder o código-fonte das alterações realizadas nos sistemas ao MP/AL, observando-se 

as vedações deste Termo; 
e) Contribuir com sugestões para o aprimoramento dos sistemas; 
t) Responsabilizar-se integral e exclusivamente por toda a implantação, manutenção e 

qualquer provimento de equipe técnica, hardware, software, conexões fisicas e lógicas, 
bem como todo e qualquer ambiente que se fizer necessário para viabilizar o uso do 
objeto descrito na Cláusula Primeira deste instrumento. 

Parágrafo Único - No caso de eventual necessidade de solução de problemas que necessite de 
suporte técnico, a responsabilidade ficará exclusivamente por conta do MPF, através de 
departamento próprio ou mediante contratação de empresa especializada. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DAS VEDAÇÕES 

I - É vedado ao MPF: 

a) Ceder os códigos-fonte e executáveis dos sistemas a terceiros; 

b) Realizar alterações dos códigos-fonte do sistema sem prévia anuência do MP/AL, com exceção 
daquelas necessárias para a implantação dos sistemas no ambiente tecnológico do MPF. 

CLÁUSULA QUARTA- DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do presente Termo é de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data da respectiva 
assinatura, podendo ser prorrogado, desde que haja interesse dos partJc · , mediante termo aditivo. 

CLÁUSULA QUINTA- DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Do presente Termo não resulta acréscimo ou criação de despesa, nem ônus de remuneração ou 
cobranças eventuais aos partícipes. 

CLÁUSULA SEXTA- DO VÍNCULO DE PESSOAL 

Não se estabelecerá vínculo de qualquer espécie, de natureza jurídica, trabalhista ou funcional, entre 
os partícipes e o pessoal que for utilizado para a realização dos trabalhos, apoio técnico e 
desenvolvimento das atividades por conta do presente Termo.~ 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO E DENÚNCIA 

O presente Termo poderá ser alterado em qualquer de suas cláusulas, mediante termo aditivo, bem 
como denunciado, a qualquer tempo, mediante notificação por escrito, com antecedência mínima de 
30 (trinta) dias, ou por mútuo acordo entre os partícipes. 

CLÁUSULA OITAVA- DA PUBLICAÇÃO 

O Ministério Público do Estado de Alagoas publicará, como condição de eficácia, o presente Termo, 
por extrato, no Diário Oficial do Estado de Alagoas, no prazo estabelecido no art. 61, parágrafo 
único, da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA NONA- DO FORO 

Será competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Termo, que não possam ser 
resolvidas mediante acordo entre os partícipes, o foro da Seção Judiciária do Estado de Alagoas. 

E, por estarem de acordo, foi lavrado o presente Termo de Cessão de Direito de Uso de Software em 
2 (duas) vias de igual teor e forma, assinadas pelos representantes, destinada uma para cada 
partícipe. 

Maceió, de de 2018. 

MÁRCIO ROBERTO TENÓ DRE CAMAN O DE ASSIS 
( 

Procurador-Geral de tiça em exercício al 
Ministério Público do Estado de Alagoas 

Testemunhas: 




