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ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N°___6_/2018 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL POR INTERMÉDIO DE SUA 
SECRETARIA GERAL E A UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE LAVRAS OBJETIVANDO AÇÃO CONJUNTA PARA 
INTERCAMBIO TECNOLÓGICO. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL- MPF, com sede no SAF Sul, Quadra 4, Conjunto 
C, Brasília/DF, inscrito no CNPJ sob o n° 26.989.715/0052-52, neste ato representado pelo 
Secretário-Geral do Ministério Público Federal, Alexandre Camanho de Assis, brasileiro, 
casado, residente e domiciliado nesta Capital, portador da Carteira de Identidade n° 804.489, 
expedida pela SEP/DF, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o no 279.731.901-04, 
nomeado pela Portaria no 124, de 26 de outubro de 2017, publicada no Diário Oficial da União 
de 31 de outubro de 2017, e em conformidade com as atribuições conferidas pelo art. 6°, 
XXIY, do Regimento Interno Administrativo do MPF, de um lado, e a UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE LAVRAS- UFLA, pessoa jurídica de direito público, autarquia especial 
criada pela Lei Federal n° 8.956, de 15 de dezembro de 1994, transformada em autarquia de 
regime especial pelo Decreto n° 70.686 de junho de 1.972, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
22.078.679/0001-74, com sede na cidade de Lavras, Estado de Minas Gerais, Campus 
Universitário, neste ato representada pelo seu Reitor, Professor José Roberto Soares 
ScoHoro, casado, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o no 489.081.007-24, Portador da 
Carteira de Identidade n°240427 emitida pela SPCIES, nomeado pelo Decreto Presidencial de 
25 de maio de 2012, publicado no Diário Oficial da União de 28 de maio de 2012, Seção 02, 
página 01, resolvem firmar o presente instrumento para execução do objeto presente na 
Cláusula Primeira -Do Objeto. 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 

O presente instrumento tem como objeto estabelecer um compromisso de cooperação 
institucional e ação coordenada entre os partícipes, visando parceria técnica para possibilitar 
o intercâmbio de tecnologia de informação, banco de dados espacial e geoprocessamento, seja 
por compartilhamento de infraestrutura, códigos-fonte, cessão de uso, documentação, 
treinamentos, entre outros, visando a melhoria da capacidade institucional de ambas as partes. 

Parágrafo primeiro. As atividades de que trata o caput visam, dentre outros fins, a 
colaboração referente a atividades de geoprocessamento, incluindo a UFLA como parceira no 
fortalecimento destas atividades e para identificação de demandas futuras em pesquisa, inovação 
e atividades de interesse recíproco dos partícipes. 

Parágrafo segundo. A mútua cooperação técnica para transferência de tecnologia e o 
desenvolvimento de recursos humanos por meio do intercâmbio de experiências, produtos e 
estudos tecnológicos, consistirão na troca de informações, transferência de conhecimento ou 
quaisquer outras atividades de interesse comum nas áreas mencionadas nesta cláusula, exceto o 
fornecimento de informações protegidas pelo dever de sigilo imposto por lei e as consideradas 

pe1as partes de caráter con!idenciat. r I Ó \.,j 
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CLÁUSULA SEGUNDA- DA IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES 

Parágrafo primeiro. Ações que contribuam para o alcance do objeto deste 
instrumento serão identificadas pelas partes e poderão ser desenvolvidas no decorrer da 
vigência deste Acordo. 

Parágrafo segundo. As ações que venham a se desenvolver em decorrência deste 
Acordo que requeiram formalização jurídica para sua implementação terão suas condições 
específicas, descrição de tarefas, responsabilidades fmanceiras, prazo de execução e demais 
condições definidas em instrumentos específicos, acordados entre as partes. 

Parágrafo terceiro. As partes estabelecerão, ao longo da vigência deste Acordo, 
mecanismos de intercâmbio de conhecimento, informações e soluções tecnológicas, visando 
a complementação de ações e a troca de experiências e conhecimento. 

Parágrafo quarto. As partes poderão promover eventos conjuntamente, sobre temas 
e interesses comuns e, especialmente, sobre a disponibilização de acesso à informação, 
sistemas e tecnologias, situação na qual cada instituição arcará com as despesas decorrentes 
da execução das atividades sob sua responsabilidade. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES 

A fim de alcançar os objetivos estabelecidos neste ACT, constituem compromissos e 
responsabilidades dos partícipes, no âmbito de suas respectivas competências institucionais, 
conforme definido neste instrumento: 

I. DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES 
a) Designar um profissional responsável para atuar como agente de integração, bem como 

para dirimir dúvidas ou prestar informações a elas relativas; 
b) Promover encontros entre os representantes dos partícipes para execução das ações 

necessárias à implementação do ACT; 
c) Empreender esforços logísticos, técnicos e administrativos na implementação e avaliação 

do presente ACT; 
d) Elaborar, rever, avaliar e monitorar a execução deste ACT; 
e) Cooperar, por meio de informações e suporte técnico, com a produção de relatórios sobre 

os resultados deste ACT; 
f) Realizar ações para viabilizar a aplicação de recursos financeiros em atividades 

relacionadas ao objeto desse ACT; 
g) Receber em suas dependências servidores ou pessoa indicada pelo outro partícipe para 

participar de eventos ou visitas e designar profissional para acompanhá-lo no 
desenvolvimento das atividades pertinentes; 

h) Buscar a otimização da aplicação dos recursos financeiros, no âmbito de cada instituição, 
de modo a evitar duplicidade de ações, atividades ou esforços; 

i) Fazer referência a este ACT em todos os documentos e produtos dele oriundos; 
j) Empreender esforços na capacitação de servidores e colaboradores em temáticas 
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relacionadas ao objeto desse ACT; lJ 

k) Realizar suas atividades sem prejuízo das responsabilidades e competência de cada um; e 
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l) Notificar os partícipes, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas na execução deste ACT. 

11. DAS OBRIGAÇÕES DO MPF: 

a) Disponibilizar equipe técnica que ficará responsável pelo acompanhamento do 
processo de transferência tecnológica e sua implantação; 

b) Realizar o planejamento de ações em conjunto com os demais envolvidos para cumprir 
com o objeto deste ACT; 

c) Disponibilizar internamente todos os recursos necessários para devida efetivação do 
objeto deste ACT; 

d) Fomentar, por meio orientações, supervisão e cooperação a implantação das ações do 
objeto deste ACT; 

e) Prestar apoio técnico à UFLA para a fiel execução do objeto deste ACT; e 
f) Realizar a articulação institucional com os órgãos e instituições afins, necessária para 

o cumprimento deste ACT. 

ill. DAS OBRIGAÇÕES DA UFLA: 

a) Dispor de técnicos para a fiel execução do objeto deste ACT; 
b) Realizar o planejamento de ações em conjunto com os demais envolvidos para cumprir 

com o objeto deste ACT; 
c) Manter o MPF informado sobre quaisquer eventos que dificultem ou interrompam o curso 

normal de execução do Termo; 
d) Disponibilizar tecnologias desenvolvidas pela UFLA, com transferência de conhecimento 

por meio de documentação ou capacitações presenciais; e 
e) Prestar apoio técnico ao MPF para a fiel execução do objeto deste ACT. 

CLÁUSULA QUARTA- DA SUPERVISÃO E DO ACOMPANHAMENTO 

Nos termos do art. 67 da Lei no 8.666, de 1993, os partícipes deverão indicar os 
representantes responsáveis pelo acompanhamento e execução da cooperação estabelecida no 
presente ACT, por meio de portarias específicas. 

Parágrafo primeiro. Toda a comunicação relacionada à execução do presente ACT, 
para que vincule os partícipes, deverá ser efetuada por escrito e endereçada aos respectivos 
representantes legais, identificados no preâmbulo, ou aos prepostos identificados nas portarias 
específicas, nos endereços discriminados neste ACT, sendo destituída de tal efeito qualquer 
comunicação sem a observância desta exigência. 

Parágrafo segundo. A mudança de endereço, bem como a substituição de seus 
prepostos por portaria específica, por qualquer dos partícipes, deverão ser objeto de 

comunicação formal à outra participe, na fonna prevista neste ACT. h ~ .i 
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CLÁUSULA QUINTA - DA TRANSPARtNCIA E DA SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO 

As informações não pessoais ou não classificadas como sigilosas por lei ou por ato 
de autoridade administrativa, nos termos da Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei 
de Acesso a Informação), poderão ser publicadas nos sítios digitais do MPF e da A para 
consulta pública, conforme o princípio da transparência ativa e a iniciativa mundial de "dados 
abertos" da qual o Brasil é signatário. 

CLÁUSULA SEXTA- DA COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES 

O MPF e a UFLA deverão desenvolver metodologias e soluções tecnológicas de 
comunicação digital, para interação e coordenação dos trabalhos no escopo deste Acordo, 
indicando seus representantes designados para os contatos cotidianos de trabalho e para a 
gestão do ACT. 

CLÁUSULA SÉTIMA- DOS RECURSOS FINANCEIROS E HUMANOS 

O presente ACT não implica compromissos financeiros ou transferências de recursos 
entre os partícipes, correndo as despesas dele decorrentes, por conta das dotações 
orçamentárias próprias de cada acordante ou de ações articuladas para viabilizar a aplicação 
de recursos necessários para execução do objeto definido entre os partícipes, em conformidade 
com as responsabilidades assumidas neste instrumento. 

Parágrafo primeiro. As ações resultantes deste ajuste que implicarem transferência 
ou cessão de recursos serão viabilizadas mediante instrumento apropriado. 

Parágrafo segundo. Os recursos humanos a serem utilizados na execução dos 
termos do presente ACT não sofrerão nenhuma alteração em sua vinculação institucional ou 
empregatícia por desempenho de atividades relacionadas ao cumprimento deste Instrumento. 

CLÁUSULA OITAVA- DO PESSOAL 

O pessoal envolvido pelos partícipes na execução ou implementação deste 
instrumento, na condição de empregado, autônomo, empreiteiro ou a qualquer outro título, 
nenhuma vinculação ou direito terá em relação à outra, ficando a cargo exclusivo de cada 
partícipe a integral responsabilidade no que se refere a todos os seus direitos, mormente os 
trabalhistas e previdenciários, inexistindo qualquer solidariedade entre os partícipes. 

CLÁUSULA NONA- DA PRODUÇÃO TÉ 

Quanto à apropriação e uso da produção técnica resultante, ambos os partícipes 
concordam com o seguinte: 

a) Os partícipes discutirão e analisarão, em colaboração entre si, todos os resultados 
e descobertas resultantes deste ACT; e 

b) Cada partícipe poderá usar os dados internamente sem a necessidade de fazer 

consulta prévia ou consentimento da outra parte. r' 0 .L 
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CLÁUSULA DÉCIMA- DA PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO DOS TRABALHOS 

Os resultados de trabalhos, conhecimentos técnicos, inovações tecnológicas e 
tecnologias sociais desenvolvidos no escopo deste ACT serão compartilhados entre os 
partícipes, preservando-se eventuais direitos de propriedade intelectual e de patentes de 
terceiros. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA DIVULGAÇÃO E DA PUBLICIDADE 

As iniciativas de publicidade institucional de todas as atividades e produtos 
decorrentes deste ACT terão caráter exclusivamente educativo, informativo e de orientação 
ao cidadão e à sociedade. 

Parágrafo Único: Os Partícipes assumem o compromisso, de comum acordo, de 
divulgar a sua participação no presente ACT, fazendo constar seus nomes em folhetos, 
cartazes, peças promocionais e em todos os meios de publicidade utilizados na promoção do 
objeto deste Instrumento, nos termos do Decreto n° 6.555, de 8 de setembro de 2008 e da 
Instrução normativa n° 2, de 15 de dezembro de 2009, da Secretaria de Comunicação de 
Governo e Gestão Estratégica da Presidência da República, ficando vedada a utilização de 
nomes, símbolos ou imagens que possam caracterizar promoção pessoal de autoridades ou de 
servidores públicos, ou de ideologias de cunho religioso ou político-partidário. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA-DAS ALTERAÇÕES 

O presente ACT poderá ser alterado e suas cláusulas acrescidas, suprimidas ou 
modificadas, com exceção da Cláusula Primeira (Do Objeto), mediante Termo Aditivo, de 
comum acordo entre as partes, desde que tal interesse seja manifestado previamente e por 
escrito por um dos partícipes. 

CLÁUSULADÉCIMA 1ERCEIRA-DA VIGtNCIA 

O presente ACT terá vigência de 4 (quatro) anos, contados da data de sua 
assinatura podendo ser prorrogado, de comum acordo entre os partícipes, mediante Termo 
Aditivo. 

CLÁUSULADÉCIMAQUARrA-DARF.SCISÃO E DA RENÚNCIA 

O presente ACT poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de 
interpolação judicial ou extrajudicial, em caso de superveniência de norma legal que o tome 
inviável, ou pelo não cumprimento das obrigações ora assumidas, ou denunciado por consenso 
dos partícipes, a qualquer tempo, mediante notificaç~ expressa com antecedência mínima de 
30 (trinta) dias. 

Parágrafo único. Fica assegurado o prosseguimento e conclusão dos trabalhos em 

curso, salva decisão contrária acordada entre os partícipes. M J~~--
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CLÁUSULADÉCIMAQUINTA-DAPUBUCAÇÃO 

Caberá ao MPF providenciar a publicação do extrato do presente ACT no Diário 
Oficial da União na forma da lei e prazo estabelecidos no parágrafo único, do art. 61, da Lei 
8.666, de 1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos e as dúvidas porventura surgidas, em decorrência da 
operacionalização deste Instrumento, serão resolvidos mediante ACT entre os partícipes, 
sendo aplicável a Lei n° 8.666, de 1993, no que couber. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 

Na eventualidade de ocorrerem controvérsias entre os partícipes com respeito 
à interpretação ou cumprimento do presente ACT, os partícipes concordam, 
preliminarmente, em solucioná-los administrativamente com a submissão do caso à 
Câmara de Conciliação da Administração Federal da Advocacia-Geral da União- AGU, 
na forma do art. 4°, inciso XI da Lei Complementar n° 73, de 10 de setembro de 1993, do 
Decreto n° 7.392, de 13 de dezembro de 2010, e da Portaria AGU no 1099, de 28 de julho de 
2008. 

Parágrafo único. Na impossibilidade de solução por esse meio, fica eleito o foro da 
Justiça Federal- Seção Judiciária do Distrito Federal, para dirimir quaisquer litígios oriundos 
deste instrumento. 

E, assim, por estarem justos e acordados, os partícipes, firmam o presente 
Instrumento, em 3 (trê vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das 
testemunhas abaixo alificadas, para que produza os efeitos legais. 

Brasília, 13 de dezembro de 2018. 

JOS 

Testemunhas: 




