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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Assessoria de Relações Ins�tucionais

Acordo de Cooperação Técnica SEI-GDF n.º 06/2018  

   

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE
ENTRE SI CELEBRAM O DISTRITO FEDERAL,
POR MEIO DA CONTROLADORIA-GERAL DO
DISTRITO FEDERAL E O CONSELHO
REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO
DISTRITO FEDERAL, VISANDO FORNECER O
SISTEMA DE OUVIDORIA – OUV-DF, NA
FORMA ABAIXO.

 

O DISTRITO FEDERAL, por meio da CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, doravante referida
como CGDF, com sede no Edi�cio Anexo do Palácio do Buri�, 13º Andar, Praça do Buri�, Brasília-DF,
inscrita no CNPJ sob o nº 08.994.148/0001-96, neste ato representado por seu �tular, Lúcio Carlos de
Pinho Filho, brasileiro, casado, portador do CPF/MF nº 083.979.817-21 nomeado pelo Decreto de 06 de
abril de 2018, publicado no DODF nº 67, de 09 de abril de 2018, de um lado, e, de outro lado O
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, doravante referida como CRA-DF,
com sede na cidade de Brasília - DF, SAUS Quadra 06, Bloco K, Ed. Belvedere sala 201Asa Sul, CEP: 70070-
915, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.264.266/0001-04, neste ato representado por seu presidente
Udenir de Oliveira Silva, brasileiro, inscrito no CPF/MF nº 602.871.791-68 resolvem, com base nas
disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, celebrar o presente ACORDO DE COOPERAÇÃO
TÉCNICA, doravante denominado ACORDO, nos termos seguintes:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

 

Cons�tui objeto do presente ACORDO o estabelecimento de parceria entre a CGDF e o CRA-DF, visando à
implementação de ações conjuntas que assegurem a realização de compar�lhamento e intercâmbio de
informações e conhecimentos técnicos, com a finalidade específica de viabilizar a u�lização, pelo CRA-DF,
do Sistema Informa�zado de Ouvidoria, doravante denominado OUV-DF de autoria da CGDF, e capacitar
servidores da CGDF na área de gestão.

 

Subcláusula Primeira - O presente ACORDO não inclui, por parte da CGDF, qualquer prestação de
serviços rela�vamente à plataforma OUV-DF, tais como, exemplifica�vamente, serviços de consultoria
técnica para instalação, configuração ou operação do sistema.
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Subcláusula Segunda - À CRA-DF será permi�do alterar o OUV-DF, criando novos módulos e recursos, os
quais deverão ser prontamente disponibilizados à CGDF.

 

Subcláusula Terceira – A capacitação de servidores da CGDF de que trata este objeto se dará por meio de
cursos, congressos, simpósios, convenções, encontros ou eventos similares promovidos pelo CRA-DF
através do fornecimento de ingressos destes eventos à CGDF.

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS REPRESENTANTES

 

Para gerenciar a execução das a�vidades decorrentes deste Acordo, as partes designarão oportunamente
os servidores responsáveis pelo acompanhamento, avaliação, supervisão e fiscalização da execução.

 

 

Subcláusula Única - Os recursos humanos eventualmente u�lizados por qualquer dos par�cipes nas
a�vidades inerentes ao presente ACORDO não sofrerão alterações na sua vinculação funcional com as
ins�tuições de origem, às quais cabe responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista,
previdenciária, fiscal e securitária decorrentes.

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA INEXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

 

O presente ACORDO é celebrado a �tulo gratuito, não implica compromissos financeiros ou transferência
de recursos entre os par�cipes e não gera direito a indenizações, exceto no caso de extravio ou dano a
equipamentos, instalações e outros materiais emprestados por um par�cipe ao outro.

 

Subcláusula Única - No caso de ocorrência de despesas, os procedimentos deverão ser consignados em
instrumentos específicos, os quais obedecerão às condições previstas na legislação que regulamenta
transferências voluntárias.

 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS ATRIBUIÇÕES DOS PARTÍCIPES

 

I - Cons�tuem atribuições dos par�cipes:

 

a) Receber em suas dependências o(s) servidor(es) indicado(s) pelo outro par�cipe para par�cipar do
desenvolvimento de a�vidades a�nentes ao objeto do presente ACORDO;

 

b) Fornecer as informações e as orientações necessárias ao melhor desenvolvimento e ao fiel
cumprimento deste ACORDO;
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c) Levar, imediatamente, ao conhecimento do outro par�cipe, ato ou ocorrência que interfira no
andamento das a�vidades decorrentes deste ACORDO, para a adoção das medidas cabíveis;

 

d) Acompanhar e fiscalizar as ações rela�vas ao objeto do presente ACORDO, por intermédio do(s)
representante(s) indicado(s) na Cláusula Segunda;

 

e) No�ficar, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na execução das
a�vidades decorrentes do presente ACORDO;

 

f) Pautar-se sempre e exclusivamente pelo Interesse Público, que cons�tui o móvel para a presente
parceria;

 

g) Agir sempre em consonância com os princípios da Administração Pública, mais especificamente os da
moralidade, legalidade, isonomia, eficiência, impessoalidade e transparência, de forma que o objeto do
presente não seja u�lizado para finalidades outras que as aqui previstas, nem os nomes dos envolvidos
manipulados de forma a garan�r interesses diversos;

 

h) Observar as normas vigentes quanto à privacidade e sigilo das informações eventualmente levantadas
em razão do ACORDO;

 

i) Eventuais melhorias ou evoluções desenvolvidas na plataforma OUV-DF, por qualquer das partes, serão
mutuamente compar�lhadas, passando a integrar o objeto do presente termo de cooperação.

 

II - Incumbe à CGDF:

 

a) Disponibilizar o código-fonte do OUV-DF, em sua integralidade;

 

b) Fornecer a documentação correlata ao sistema e orientar a CRA-DF quanto a eventuais
esclarecimentos e informações complementares que se façam necessárias;

 

c) Divulgar a presente parceria, vedadas quaisquer designações que configurem promoção pessoal dos
envolvidos.

 

III – Incumbe à CRA-DF:

 

a) U�lizar o OUV-DF exclusivamente para uso próprio, ficando terminantemente vedada qualquer
possibilidade de comercialização, cessão, onerosa ou gratuita, emprés�mo ou transferência, a qualquer
�tulo, do seu código-fonte ou qualquer outra parcela do sistema, inclusive documentação, integral ou
parcialmente;

 

b) Responsabilizar-se, na forma da legislação vigente, pela guarda, segurança e confidencialidade do
OUV-DF;
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c) Abster-se de divulgar, sob nenhuma forma ou meio, quaisquer informações rela�vas ao OUV-DF;

 

d) Franquear à CGDF, ou a quem esta indicar, quando solicitado, o acompanhamento das ações rela�vas
ao Sistema de Ouvidorias eventualmente desenvolvidas por ele;

 

e) Informar e disponibilizar à CGDF todas as alterações levadas a efeito no Ouv-DF, independentemente
de serem incorporadas ao seu código-fonte original;

 

f) Desenvolver ao cabo do presente TERMO, cópia do código-fonte rela�vo ao seu objeto, com eventuais
alterações levadas a efeito, e independentemente do mo�vo da finalização do ajuste.

 

g) Disponibilizar vagas em seminários e similares, com vistas a capacitação dos servidores desta CGDF.

 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO, DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO

 

O presente ACORDO terá vigência pelo período de 60 (sessenta) meses, contados a par�r da data de sua
assinatura, podendo ser alterado mediante Termo Adi�vo, a critério dos par�cipes, e rescindido a
qualquer tempo por mútuo consenso, pelo inadimplemento das obrigações assumidas pelos par�cipes
ou pela inicia�va unilateral de qualquer deles, mediante no�ficação por escrito com antecedência
mínima de 60 (sessenta) dias, de um ao outro, restando a cada signatário somente a responsabilidade
pelas tarefas em execução no período anterior à no�ficação.

 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA DIVULGAÇÃO

 

As partes assumem o compromisso de divulgar sua par�cipação no presente ACORDO, ficando vedada a
u�lização de nomes, símbolos ou imagens que, de alguma forma, descaracterizem o interesse público e
se confundam com promoção de natureza pessoal de agentes públicos.

 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO

 

A publicação do extrato do presente Instrumento e de seus aditamentos será providenciada pela CGDF
no Diário Oficial do Distrito Federal, em consonância com o que dispõe o art. 61, Parágrafo único, da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e sua íntegra ficará disponível nos sí�o oficial na rede mundial de
computadores dos par�cipes.

 

CLÁUSULA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS

 

Os casos omissos serão resolvidos pelos par�cipes, ouvidos os setores de que trata a Cláusula Segunda,
responsáveis pela execução e fiscalização do presente instrumento.
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CLÁUSULA NONA – DO FORO

 

Os par�cipes elegem o foro do Distrito Federal, para dirimir eventuais controvérsias acerca da execução
deste ACORDO, quando não acarretarem conflito federa�vo e não puderem ser solucionadas
administra�vamente.

 

E, por estarem assim justos e de acordo, os par�cipes firmam o presente instrumento, em três vias de
igual teor e forma, na presença de testemunhas abaixo, para que produza os efeitos jurídicos legais, em
juízo e fora dele.

 

 

Brasília, DF,  12 de dezembro de 2018.

 

Udenir de Oliveira Silva

Presidente do Conselho Regional de
Administração do Distrito Federal – CRA/DF

 

LÚCIO CARLOS DE PINHO FILHO

Secretário de Estado

Controlador-Geral do Distrito Federal

 

 
Testemunhas:

Nome: Juliana Cristaldo Louzada Moura do Nascimento

CPF: 696.048.351-49

 

Nome: Nei Carlos Moreira Bastos

CPF: 224.689.431-04

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIO CARLOS DE PINHO FILHO - Matr.0191681-5,
Secretário(a) de Estado Controlador(a)-Geral do Distrito Federal, em 12/12/2018, às 16:17,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por UDENIR DE OLIVEIRA SILVA, Usuário Externo, em
12/12/2018, às 16:19, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JULIANA CRISTALDO LOUZADA MOURA DO
NASCIMENTO - Matr.0079207-1, Gestor(a) em Polí�cas Públicas e Gestão Governamental, em
13/12/2018, às 15:52, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por NEI CARLOS MOREIRA BASTOS - Matr.0272136-8,
Assessor(a) Especial, em 13/12/2018, às 15:52, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 16139730 código CRC= 305E85C4.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Praça do Buri� - anexo do Palácio do Buri�, 13º andar. - Bairro Zona Cívico Administra�va - CEP 70075-900 - DF

 
 

00480-00002573/2018-31 Doc. SEI/GDF 16139730


