
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 

Acordo de Cooperação Técnica que entre si 
celebram o Ministério Público Federal e a Polícia Civil de 
Minas Gerais objetivando agilização de procedimentos 
investigativos, mediante a utilização do Sistema de 
Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA). 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, sediado no SAF Sul, Quadra 

04, Conjunto C, Brasília- DF, inscrito no CNPJ/MF sob o número 26.989.715/0001-

02, doravante simplesmente denominado MPF, neste ato representado pelo 

Procurador-Geral da República, Dr. RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, 

brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta Capital, portador da Carteira de 

Identidade n° 31042, expedida pela OAB/MG, inscrito no CPF n° 265.478.726-53, 

nomeado pelo Decreto Presidencial de 11 de setembro de 2013, publicado no Diário 

Oficial da União de 12 de setembro de 2013, e em conformidade com as atribuições 

conferidas pela Lei Complementar no 75, de 20 de maio de 1993, e a POLÍCIA CIVIL 

DE MINAS GERAIS, sediada na Cidade Administrativa de Minas Gerais, na Rodovia 

Prefeito América Gianetti, s/n°, prédio Minas, 4° andar, Bairro Serra Verde, Belo 

Horizonte, CEP 31.630-900 inscrito no CNPJ/MF sob número 18.715.53210001-70, 

doravante simplesmente denominado PCMG, neste ato representada pela S~.~;:~(,;, 
1.'..\. 

Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, Ora. ANDREA CLÁUDIA VACCHI.«'{!f ·, 
2; Jo{io f.rJt-< '' 

brasileira, divorciada, residente e domiciliada em Belo Horizonte, portado · ,,.,,;.,;n.I•J ,. 
q. 

Carteira de Identidade no MG-6.883.840, expedida pela Polfcia Civil de M1. ~.I? 

Gerais, inscrita no CPF W 936.346.847-04, nomeada pelo Governador do Estado de 

Minas Gerais, publicado no Diário Oficial do dia 19 de novembro de 2015, de acordo 

com as atribuições definidas pela Lei Complementar 129 de 08 de novembro de V) 
2013. 

Considerando a importância em disponibilizar a tecnologia do 

Sistema SIMBA no combate à lavagem de dinheiro, por meio da celeridade 

procedimentos investigativos; e 
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Considerando que não haverá transferência de recursos financeiros 

entre as convenientes no presente Acordo de Cooperação Técnica; 

Resolvem celebrar o presente Acordo de Cooperação Técnica, 

observado o contido, no que couber, na Lei no 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas 

alterações e mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto 

O presente Acordo de Cooperação Técnica tem por objeto a 

transferência de tecnologia para o recebimento e processamento de informações 

advindas do Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias - SIMBA, o qual 

é composto de sistema de informática e de suporte técnico, capaz de auxiliar na 

análise de quebras de Sigilo Bancário com a utilização de relatórios parametrizados, 

agilizando os procedimentos investigativos. 

CLÁUSULA SEGUNDA- Da forma de Execução do Objeto 

O Objeto do Acordo de Cooperação Técnica será executado 

mediante: 

I - disponibilização de uso pela Secretaria de Pesquisa e Análise -

SPEAIPGR a PCMG dos Módulos de Validação e Transmissão Bancária do Sistema 

SIMBA, na adaptação do Módulo de Transmissão à realidade do órgão, na 

assessoria do redesenvolvimento do Módulo Processador Bancário, na assessoria 

de treinamento dos usuários e assessoria na implantação do Sistema SIMBA, a fim 

de subsidiar a instrução de procedimentos investigativos; e 

11 - realização de ações conjuntas ou concomitantes, destinadas a 

facilitar a utilização do SIMBA e o aprimoramento de suas facilidades, desde que~\ 

preliminarmente acordadas entre os participes. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O MPF não se responsabilizará pelo 

sistema, caso o órgão participe resolva, unilateralmente, prescindir de qualquer um 

dos módulos do SIMBA ou promover alterações. 



CLÁUSULA TERCEIRA- Dos Compromissos 

Para fins de consecução do objeto do presente Acordo de 

Cooperação Técnica, os participes assumem os seguintes compromissos: 

I -MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: 

a) disponibilizar o acesso à PCMG por meio da internet, do uso dos 

Módulos de Validação e Transmissão Bancária que estão disponíveis no endereço 

https://asspaweb.pgr.mpf.gov.br, na opção sigilo bancário; 

b) informar à PCMG por meio da SPENPGR, a qualquer tempo, se 

houve qualquer modificação dos Módulos Validador e Transmissor Bancário, a fim 

de que o órgão possa se adequar às mudanças; 

c) fornecer equipamentos para que os técnicos da PCMG possam 

desenvolver as modificações necessárias à adequação do Sistema ao Órgão 

solicitante; 

11- PCMG 

a) designar preposto para acompanhar a execução do presente 

Acordo de Cooperação Técnica, o qual ficará disponfvel para atender às solicitações 

do Ministério Público Federal, durante o horário comercial, por telefone, fax e e-mail 

a serem informados; 

b) disponibilizar, quando necessário e após entendimento prévio 

entre os partícipes, dois analistas de informática com proficiência nas linguagens 

Java e/ou PHP para as alterações necessárias do módulo Transmissor e do módulo, 

processador Bancário; 

c) contribuir com sugestões para o aprimoramento do sistema e 

realizar ações conjuntas ou concomitantes, para treinamento de seus servidores nas 

ferramentas inerentes ao SIMBA, quando pre!L lP,tmnente acordado ntre os 
,.:<.::, \./ -" '.'->'·< 
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partícipes. 



CLAÚSULA QUARTA- Dos Recursos Financeiros 

Do presente Acordo de Cooperação Técnica não resulta acréscimo 

ou criação de despesa, nem ônus de remuneração ou cobranças eventuais aos 

partícipes. 

CLÁUSULA QUINTA- 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 Acordo de Cooperação Técnica, em especial com relação ao 

Ministério Público Federal. 

CLÁUSULA SEXTA- Do Dever de Sigilo 

Os partícipes se comprometem a utilizar os dados que lhes forem 

fornecidos somente nas atividades que em virtude de lei lhes compete exercer, não 

podendo transferi-los a terceiros, seja a tftulo oneroso, gratuito ou de qualquer 

forma, sob pena de extinção imediata deste Acordo de Cooperação Técnica, sem 

prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis aos responsáveis, após a devida 

apuração. 

CLÁUSULA SÉTIMA- Do Gerenciamento e da Operacionalização 

As ações relacionadas à operacionalização das atividades objeto 

deste Acordo de Cooperação Técnica dar-se-ão pela Secretaria de Pesquisa e 

Análise - SPEAIPGR, encarregada do Projeto SIMBA, e pela PCMG, por meio de-{0 

servidor a ser indicado mediante Ofício. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO -As atividades e ações a que se referem 

às cláusulas anteriores serão identificadas, especificadas e implementadas mediante 

a formalização de Protocolos de Execução, tantos quantos forem necessários, 

objetivando a programação e o detalhamento dos 



PARÁGRAFO SEGUNDO- O detalhamento dos trabalhos a serem 

executados no âmbito do presente Acordo de Cooperação Técnica deverá ser 

realizado com a aprovação dos partícipes, e os trabalhos de responsabilidade 

exclusiva da SPEA poderão ser executados em partes e qualquer momento, 

especialmente quando se tratar de aperfeiçoamento tecnológico ou ampliação dos 

pontos de controle. 

PARÁGRAFO TERCEIRO- Fica estabelecido que o sistema SIMBA 

será disponibilizado de acordo com a programação estabelecida pela SPEA. 

CLÁUSULA OITAVA- Da Vigência e dos Aditamentos 

Este Acordo de Cooperação Técnica terá vigência de 60 (sessenta) 

meses, improrrogáveis, contada a partir da data de sua assinatura. 

PARÁGRAFO ÚNICO- Este Acordo de Cooperação Técnica poderá 

ser alterado, por consenso entre os partícipes, mediante termos aditivos, exceto no 

tocante ao seu objeto e à disposição de prazo de vigência superior ao previsto nesta 

Cláusula. 

CLÁUSULA NONA- Da Denúncia 

O presente instrumento poderá ser denunciado: 

a) em qualquer tempo pela superveniência de ato ou de lei que torne 

inviável sua execução, ou pelo descumprimento de qualquer de suas cláusulas e~ 
condições ou acordo entre os partícipes; 



CLÁUSULA DÉCIMA - Da Publicação 

O MPF providenciará a publicação do extrato deste Acordo de 

Cooperação Técnica, e, se for o caso, de seus Termos Aditivos, no Diário Oficial da 

União, nos termos do parágrafo único do artigo 61 da Lei no 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA- Do Foro 

Será competente para dirimir quaisquer questões oriundas do 

presente Acordo de Cooperação Técnica, que não possam ser resolvidas mediante 

acordo entre os participes, o foro da Seção Judiciária do Distrito Federal. 

E, por estarem de acordo, foi lavrado o presente Acordo de 

Cooperação Técnica em 02 (duas) vias de igual teor e forma, assinadas pelos 

respectivos representantes, destinada uma para cada participe. 

Brasflia/DF,jQ de 

RODRIGO JANOT TEIRO DE BARROS 
Procurador-Gera/ da República 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

Testemunhas: 

Renato de Araújo C dos~ 
Superintendente de Jnformaçõe e Inteligência Policial 

POLICIA CIVIL DE AS GERAIS 
CPF: 460.127.370-68 

Renato de Arm!jo eardoso 
Delegado Geral de Policia 

MASP: 336.404-9 

de 2016. 
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intimada a putir d1 ruNbçâo oo DOU. 

Slhddof- BA, 1') & nuin de 101(~ 
JOSÉ MU:>.1Z REDOU(."AS 

Dlr~tor l're;id.:ot~ d• COIJEHA 

COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ 

E.'\ TRATOS DE CO~TRATOS 

ESPECIE: Contrato n" 14!2016. COmAATANIE: CwnpanWa Ih-x--..s 
00 Ctará - CDC CO!'.'TRATADA; G B SERVIÇOS DE MANU-
1li:Ç"ÁO DE AUfOMÓVEIS t:rDA. RESUMO DO OBJETO: Con
trat.."Çlo de emrr<SJ. e>r'-'<-illiz.ada em $ef\iÇ>..--.s de manutea..,"W pu
HntiH e W>Tetiva rom fome...imento de f"'ÇJ-S, lnsul!l{)>, .WJ'flmentos 
e a«~ tOOos rew~ndlóos pelo ht>ricante, pua veku!os de 
bt>rk"'>Jo llldo:ul e eruangdra di CDC. FUNDAME/'.'TO: No pro-
e<:>--<o n~ 20160262, na autoriuçlo do OirttN de Admitilitr"'>-k> e 

Bpéde: 5' Termo Aditivo ao C'=tratü rf' 09S/2010, firmado tn\n' a 
VALf.C - ENGENHARIA, CONSTRUÇÓES E H!RROVIAS SA. e 
o CONSÓRCIO l-101. BAHIA - VEI:ECJDlEFRNl"OCCO, CNPJ 
~o ri' 52.635A2l/l"'01-37. Ot>jeto: PW<IWHr o~"u;te de qum
Udld.;-s na plan!lhl rl.: f'le<çOS e ~'ll'rr<lgar/ô:>r mais 20 \inte) meses o 
I'!"-"U tk ngêllda contratual \alor. R$ 0320.141, (dez milM<s., 

~~~~ ~~~::i1io~6~~5x'b~2~ti~~;;~:JoquL1;tX~~~-
illd\O I, allnel 'b" e§ 1°, da Lei ri'. 8.666i93. Data & Assi!lltura~ 
<».'t1.V2016. Prores.~o rf'-. 51402.ü06S6-IJ2012-95. 

Conselho Nacional do Ministe\io PlÂ.llico 

SECRETARIA-GERAL 

EXTRATOS DE TERMOS ADITI\'OS 

SEXTO JERMO ADffiVO AO CONTRATO CNMP h"' 03-t/2013 
Pn."><Xsso: 0.00.002.000.)521201~73. Cn!!lratante: CONSELHO NA
CIONAL DO MlN!STT'RIO l'UflUCO. CNPJ: JJA39.5lü1J001-11. 
Cootrat•da: PERSO}."NAU'fE SOLUÇÚES ADMINISTRATIVAS 
I.TDA-ME. CNPJ: 1»A77.iU'DOOI-{)3. Objçlo: Reptctmr os valores 
conuatuals, com efe!tos r~tn.>alin>S a OMJ1!20!6, d~ aa._orOO com a 

Õ~1~1~~ \to~~R.J.~~:FR$e~~.~3'(d~si<!'u,0~ 
~en.ta rNis e trcu nentav.:o>). Sigrutirilli d• Contratafi!e: ROBERTO 
l-'UINA VERSIANL Sign>t.üios da Contratad.; EDUARDO PEREI~ 
RA TOMA7~ D11a de AssiMtura; 18.'05/2016. Pmgrarna/Ali,iJade: 
03.0JL2100.8010J)00L C3ttgorh l'rollÕ<nica: 3.3.9037. Nota de 
f:mp<nh.): 2016NEOOOI27. 

O SEXTO lERMO ADillVO AO CONTRATO CN:-.IP N' 022/2013 
P!I)Ce>.>o: O.OO.OOHOJ301/2016-9\I. (Qnt!alante: CO:"SEUIO NA
CIONAL DO Mll\1S1ÉRIO PÚBUCO~ C/'.'PJ: 11.439.520.0001-11. 
Contratad1: DEFENDER CONSERVAÇAO E LJMPELA J.TDA-ME. 

EXTRATO DE CREDEi'õCJAMEI\TO i'i' 52511014 

EXTRATO DE CREDEi'iCIA~1ENTO I\' 41511015 

Te_rmo de CrNencilmento o~ 415/2015, çe!tbrôdo entre o MINIS
TFRIO PÚlllJCO UNIÁO e SÁMIA :-.-fE.'-:DONCA M_OSll'.ZUMA. 
Objeto: rresllÇ.io de Seniçüs ODO~'TOI.OGICO. Pnx-e>-.<(1; 
Ll5.0Xl_(l())S6S,'2016-0.5, Elem<ütD d? d.o!pQ-1: :H.9036. Programa 
de Tnt>albo: n.0 03301058120040001. Nota de Emrcnbo/MPl'; n." 
W16NFOOCN)<», de 14.1Jl/1016, Elemento de dtspe>.l: 33.9036. Pro
graml de T~at>albo: n.0 0J.30l058120040001. Ne>ta de Emp<n~IPT: 
n.0 2016~1I100090. de 1\1,'01/2016, Ekmento d~ de>p<">-J: 33.90.36. 
Program1 d~ Trahlto: n.0 03301058120040001. N<lta d,; E!Jll"t· 

Bte d.--..-umento )X>& ser nrif>cadü oo tnde~--o ektnl-nku b!lp://wv.w.in.g:Nh;'~\ilirnl, 
p<lü cúdigo (l())J20160523001J5 

Dco.--umc<do assinado digitilmente conforme MP n! 2.200-2 de 2.f,-QS,1200J, que fru.titu! a 
Infraestrutura de Cb1ws Pút>lk-.!5 Brasil<lra • ICP-lla1íl. 




