
ACOROO DE COOPERAÇÃO TtCNICA NQ 1 nOl)7

Acordo d~ Coopc'r2çiO Tknica que enlre li
celebram a Ad'oClltia·Gcr.s1 d3 Uni.io C 3
Conlroladori3-Gcral d3 Untllo.

A ADVOCACIA-GERAL OA UNI,i.Q, com sede no Setor de Indústrias Gráficas - SIG,
Quadra 6, Lote 800, Brasilia - DF, inscrita no CNPJ sob o nO 26.994.558/0003-95, doravante designada
ACU, neste ato representada pelo MlIlIstro dc Estado Advogado·Geral da União, Dr. ALVARO
AUGUSTO RIBEIRO COSTA, no exercido de suas atribuições; c a CONTI{OLADORIA-GERAt DA
UNIÃO. com sede no Setor de Autarquias Sul. Quadra I, Bloco 'A', Brasília - DF, Ulscrita no CNI'J sob
o n" OS.914.68S/OOO\...()3,"dol1lvantc designada CGU, m.."5te ato representada pelo Ministro de Estado do
Controle e da Transparência, Dr. JORGE HAGE SOBRINHO, considerandO o mútuo Interesse das Par1es,
aoonlam em finnar o presente ACOKDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. doravante denominado
ACORDO, elaborado em oonfonnidade com o ano 116 da l.c1 n9 8.666. de 21 de Junho de 1993, e
Icglsh.çAo COlTClauo, de acordo rolO as eláusulas e COndições seguintes:

CLÁUSULA PRI.i\1EIRA - 00 OWETO

O pre;ente ACORDO tem por obJdo o estabelecImento dos termos de ooopcnIÇão ttcm~
"sando fi.ur pnx:edimentos e estabele<:er formall de colaboração, entre 0$ partiCIpes, oom fins de ampliar
lOS ações de ar11culação, mtegnoção e tnlerc:imblO que contribuam panl • maior celeridade dos processos
quc CD"ol'1Jffi a proteção e a rn:omposlf'io do palnmómo da UnIão.

cLÁUSULA SEGUNDA - OOS OWETIVOS

O pre;ente ACORDO tem por obJdl'"05:

[- Agilizar O envIo e recebimento de Infonn:IÇÕCS em alLvldades. processos ou
procedimentUl que en\'olvam a proteção e a ~mposll'ão do palnmômo da L'ntão;

I[ - Promover O Il1tercâmbio de mfonnações e e..:pcnênclas relevantes ao
desenvolvimento das missôcs institucionais dos paníclpes;"

lU - Aumentar o aPOIo e asSistênCia mútua nas aÇÔC5 institUCIOnaIS que envolvam
UltcrCSSCS CO!llUI1S aos partíclpçs.



CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGACÕI<:S DAS PARTES

Os partícipes se compromelem a conjugar esforços para o desenvolvimento e a execução
de ações concernentes ao ubjelo do presenle ACORDO, nos lennos seguintes:

l-Incumbe à AGU:

a) solicitar de fonna específica, sempre que possível, o envio de infonnações e documenlos
referentes a proeessos ou procedimenlos em trâmite na CGU, que resultem ou possam
resultar na responsabilização civil e administrativa de agentes causadores de danos aos
bens, valores e direitos inleg:nlntes do palrimônio da União;

b) rolaborar e auxiliar, d~... lro das ~uas atribuições ill);titu<;lOna's, rom os lludllores da
Sttrctana Federal de Controle Interno da eGU, 11;1 e....""ução das aÇÕC5 de controle;

c) oferççer suporte aos scrvidores da eGU que. em razão de suas alnbu'çôes funcionais e
presente o interesse público, forem chamados ujuizo para prestar csclareenl1enlos como
perito ou testemunha;

d) infomlar os números dos proeessos e os foros onde foram ajlllzadas as ações fruto da
cooperaçào estabelecida pelo presente ACORDO;

e) apoiar, denlro das suas atribuições institucionais, os servidores da Secrelaria Federal de
Controle Interno da Controladoria-Geral da Uniào e das unidades da Controladoria nos
ESladOs-membro na execução das ações de controle:

f) infonnar suas unidades sobre os lermos do preseme ACORDO; e

g) incentivar suas unidades para que manlenham ronlato com as unidades da eGU visando
o desenvolvimenlu das ações rL'Sultanles dos objetivos aqui finnados;

li-Incumbe à eGu:

a) enviar informações e doeumenlOS solicitados, preferencialmente ~'TlI meio eletrônico,
referentes a processos ou pnx:edimenlos que resultem ou possam resultar na
rcsponsabilização civil e administrativa de agcntes causadores de danos aOS bens,
valores e direitos integrantes do patrimõnio da União;

b) zelar para que os documentos e infonnações enviados à AGU sejam organizados de
forma a facililar a compreensào e Otrabalho do órgão solicitante;

c) facilitar o acesso aos relatórios finais, preferencialmenle em melO eletrônico, e aos
documentos que embasaram li elaboração dos mesmos;

d) descnvolver parcerias com a AGU nos programas que envolvam temas de conlrole
social, fiscalização da aplicação de verbas públicas e combate à corrupção;

e) comunicar anlççipadamenle às unidades esladuais da AGU as dalas e os locais aos quais
serão enviadas equipes de auditoria da CGU para cumprimcnto das al'Õ<:s decorren d
Programa de Fiscalização a partir de Sorteios Públicos;



~-~'-n ",:Lg "

f) informar as suas unidades esladetais sobre us lermos do presente ACORDO; e \~
g) orientar suas unidades estaduaIS para que colaborem com as unidades da AGU sempre

que houver solicitação de infomlações ou de acesso a documentos que envolvam o
objeto do presente ACORDO.

SUIlCLÁUSlJLA ÚNICA - No intuito de facilitar a interação dos partícipes. ao elaborar
suas programações de treinamento c aperfeiçoamento de pessoal, esles deverJo informar um ao outro
sobre o número disponível de vagas para o co·participc deste ACORDO, quando a natureza da matéria for
de interesse comum ao b<;>m cumpnrncnto do presente ACORDO.

CLÁUSULA QUAnTA - IM ~;XRCI)ÇÃ.O

Os programas. projetos c aÇ~s decorremes do presente ACORDO serão executados pelos
participes. rcspciUlclas as competências e finalidad.,,; institucionaIS dc cada um, mdcpendentCtnente do
repasse de recursos financeiros.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA _ As ações c atividades rcahLllda~ em razilo deste
ACORDO não prL'Sumcm a cessão de servidores e empregado. ou de bens patrimOntMS entre os
participes.

SUBCLÁUSULA SECUNDA - O Gabinete do Advogado-Geral da União, na AGU, e a
Secrutaria-E:'>ecutiva, na çGU, serão os órgãos de ;Ilter!ocução para assuntos relativos à c:'>ccução do
presente ACORDO.

CLAUSULA QUINTA - DOS KEClIRSOS IlllMANOS

O. rL"Cursos humanos utili7.ados pelos pal1icipes nas atividades relativas ao presente
ACORDO não sofrerão qualquer alteraçào na sUa vinculação funcional com o órgào ou entidade de
origem, ao qual cabe responsabilizar_se por todos os encargos de natureza funcional. trabalhIsta.
previdenciária, fiscal e securitária dccorrL'nte das ações realizadas.

CLAUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

Não haverá transferência voluntária de recursos entre os participes para a e.<eeução do
presente ACORDO. As despesas necessárias oi plena consecução do objeto acordado. tais como serviços
de terceiros. pessoal. dcslocamentos. comunicação cntro os órgãos e outras que se [iurem nccessárias
para o fiel cumprimento do presentc ACORDO. corrcrão por coma de dotaçõcs orçamentárias dos
partícipes.

CLÁUSULA SÉTIMA -DO PKAZO OI' VIGÊNCIA

O praw de duração do presente ACORDO é indetel1llinado podendo sofrer alterações ou
modificações no te:'>to original sem que baja qualquer prejuizo de sua validade.

CLÁUSULA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES

O presente ACORDO poderá ser alterado ou complementado por iniciativa de qualquer

do, ,.rtk,"",' '''",,, '=po, "'"",,," "m'" .dlll,o ~ ~
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CLÁUSULA NONA -DA RESCiSÃO OU DENÚNCIA

Os participc.'i podem rescindir ou denunciar este ACORDO, a qualquer tempo, sendo.lhes
imputadas as responsabilidades das obrigações contraidas durante a sua vigência.

SUBCLÁUSULA PRIi\lEIRA - A rescisão poderá ocorrer de comum acordo entre os
panicipes ou pela iniciativa unilaleral de 'lualquer deles, med,ante notificação por escrito, com
antCClX!ência minima de trinta dias, de um ao outro, reSlando a cada qual tiío-somcnte a responsabilidade
pelas tarefas em execução no período anterior à notificaçiío.

SUIJCLÁUSULA SEGUNOA - A denimeia podeni OeOIT"'r ",m vinud", d", qualq"",r fato
que demonstre o comprometimento do objeto do presente ACORDO ou ''In raziio da madnnplênc.a de
quaisquer de suas cláusulas ou condições. mediante cOJllunicação por ",serito, com 3nt<:ccdência mínima
de trinta dias, de um aO outro, restando a cada 'lual tào·somente a n:sponsabílidade pelas tarefas em
execução no periodo anterior à notificação.

CLÁUSULA DÉCIMA -llA I'UIIlACAÇÃO

A AGU providenciará como condiç,'!o de eficácia a publicaç~o deste ACORDO. por
Extrato, nO Diário Oficial da Unlilo, nos tcrmos do art. 61, parágrafo único, da Ll.'i nQ 8.666, de 1993.

E, por estan."T!1 os participes justos e acordados em suas Ílllt'lIÇões, finnam entre SI O

presente instrumento elaborado em 03 (três) vias de igual t~'Or e fomla, na presença das testemunhas mfra
nomeadas.

Brasília, .:),.5" de ~'ólQ.-~ ro de 2007.

J GE E SOBRINHO
Mi istro e Estado do Controle e

'-Aa Transparência

Tcncmunha.;

Nome: 6~O,(GE
CPF: 5aJ.'lIl,;

"-

••-53>
Nome:
CPF:
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