
ACORIlO I)E COOPERAÇÃO TÉCNICA

roc :2/1O'1P1. Q
Is.:
und.

Acordo de cooperação técnica pam interclmbio de
informações e de soluções de tccnologia da infonnaçâo
que entre ~i celebram diversos órgãos responsáveis por
ações de controle.

Os órgãos adiante identificados resolvem celebrar o presente acordo de cooperação técnica, no que
couber, nos tennos do art. 116 da Lei nO 8.666, de 1993, e em observância aos prindpios constitucionais
que regem a administração pública e ã supremacia do intCl"CSS(; público, com o objetivo de conferir maior
eficiência, eficácia e efetividade ã gestão pública, maximizar os TCSullados institucionais e contribuir para
a melhoria da administração pública por meio do imcn:âmbio de informações e de soluções de tecnologia
da infonnação e de comunicação, em eonfonnidade com as condições dispostas neste documento.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OIJJETO

Este acordo tem por objeto a cooperação técnica e o interçfunbio e integração de dados, de
infonnaçõcs c de soluções de tecnologia da infonnação entre órgãos participes que atuam direta ou
indiretamente no controle da gestão pública.

CLÁUSULA SEGUNDA -OOS ÓRGÃOS l'ARTlCIPANTES

Os órgãos panicipantL'S deste acordo são os seguintes:

1- Advocacia-Geral da União - AGU, CNPJ 26.994.558/0003-95;

11- Banco Centrol do Brasil- Bocen, CNPJ 00.038.16610001-05;

1I1 - Câmara dos Deputados - CD, CNI'J 00.530.35210001-59;

IV - Conselho da Justiça Federal- CJF. CNI'J 00.508.903/0001- 88;

V - Conselho Nacional da Justiça - CNJ, CNPJ 07.421.90610001-29;

VI- Controladoria-Geral da União - CGU, CNPJ 05.914.68510001-03;

Vll- Ministério da Jusliça- MJ, CNPJ 00.394.494/0013 -70;

VIII- Ministério Público Feder<ll- MPF e Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP,

CNPJ 26.989.715/0054-14;

IX- Senado Federal- SF, CNPJ 00.530.279/0001-15;

X - Superior Tribunal de Justiça - STJ, CNPJ 00.488.4781OOO1..()2;

XI ~ Superior Tribunal Militar - STM, CNPJ 00.497.560/0001-01;

XJI- Supremo Tribunal Federal - STF. CNPJ 00.531.640/0001-28;

XIIl- Tribunal de Contas da União - TeU, CNPJ 00.414.607/0001 ·18;

XIV - Tribunal Superior Eleitoral - TSE, CNPJ 00.509_01810001_13;

XV - Tribunal Superior do Trabalho - TST e Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT,
CNPJ 00.509.968/0001-48.



Parágrafo único. Outros órgãos poderão ser aceitos após concordância por unanimidade dos
órgãos participes, mediantc tcnno aditivo a cste acordo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS FORMAS DE COOI'EKAÇÃO

A cooperução pretendidu pejas partes dar-se-á, prefcrencialmente, por mcio das seguintes açOcs:

I - compartilhamcnto de conhcçimcntos, infonnaçô<:s. bases de dados e soluçõcs de tecnologia
da informação voltados para o exereício do controle e para a melhoria dos resultados institucionais e da
administração pública;

Jl ~ formulação de protocolos de comunicação entre os órgãos partícipes, bem como provimento
dc infra-estrutura tecnológica para esse fim:

III - compartilhamcnto de conhecimell1os, soluções e informações relativos à tecnologia da
infonnação e comunicação, tais como mclhores práticas, politicas e nonnativos internos, descrição de
processos de trabalho, especificações técnicas e modelos de tecnologia, documentos e ancfatos;

IV ~ realização de trabalhos conjuntos panl a solução de problemas comuns aos órgãos
participes. em especial a respeito de govcrnança e contrataçôcs dc tccoologia da informação e
comunicação;

V - desenvolvimento de ações de treinamento.

§ 1° Atividades que acarretem impactos técnicos e operolCionais significativos poderJo ser objeto
de acordo ou contrato especifico entre os órgllos envolvidos, no qual serão expressas as responsabilidades
das partes interessadas, crooognunas e produtO!! a screm desenvolvidos, enITC outros.

§ 20 Ficam rcssalvadas do compartilhamento de que trata este acordo de coopcração técnica, as
informações protegidas por sigilo legal.

CLÁUSULA QUARTA -IMS OBRIGAÇÓF-S DOS REPRESt:NTANTES

Para fins de execução do objeto deste acordo, os órgãos participes seruo representados pelo
dirigente da área de Te<:nologia da Informação ou servidor indicado para esse fim, organizados na forma
de comunidade de prática, denominada Comunidade de Tecnologia da Informação Aplicada ao Controle
(TIControle). Os representantes dos órgãos signatários se comprometem a:

I ~ atuar de forma li a1eançar o objetivo do presente acordo de cooperação técnica;

li - ser o elo enlrc li TIControle e li administração do respectivo órgão;

111 ~ partícipar das reuniõcs da TIControle;

IV - auxiliar os demais membros da comunidade 00 esclarecimento de dúvidas;

V - partieipar ou indicar representante para grupos de trabalho de interesse comum.

CLÁUSULA QUINTA - nA VIGtNClA

o presente acordo de cooperação técnica terá eficácia a partir da data de sua assinlltUl1l e prazo
indetcnninado. A publicação no Diário Oficial da União fica a cargo do Tribunal de Contas da União.



CLÁUSULA SEXTA-llA RESCISÃO, ALTERAÇÃO E EXCLUSÃO

o prc:scntc acordo poderá ser rescindido a qualquer tempo por acordo cntre as partes, assim
como poderá.ser alterado, mediante termo aditivo, .sc:ndo::lllcita li inclusão de oovos po.rticipc:s, cláusulas C

rondiçOcs. Qualquer dos õrga.os participantes podcri solicitar li sua exclu:sllo do presente acordo de
ooopcrnçAo técnica a qualquer tempo, por meio de ootilícaçào com pelo menos trinta dias de
antecedência.

cLÁUSULA SÉTIMA - DE AçõES I'ROI1.1OCIONAlS

Na hip6lese de -rio promocK!oal relacionada com o objeto dc:stc acordo, dc\'Cri ba,'CI" expressa
mcnçIo 1 colaboraçio dos purticipes e ob.sc:nincia ao dispo,slo DO an. 37, §1-, da CorI$lÍtuiçlo Feden.l.

CLAUSULA OITAVA - 00 .'ORO

Fica ekito o foro da cidade de Brasília-DF, ScçIo Judiciâria do DistriIO t'cdcral, para. dirimir
qualquer dOvida oriunda da execução deste acordo, com rcnlincia de qualquer outro, por mais privilegiado
qllC xja. ressalvado o disposto no art. 102, inciso 1, alínea "d", e no art. lOS, inciso I, alínea "b" da
Constituiçlo ''-ederal.

CLÁUSULA NONA - DAS DlSroSIÇÕES GERAIS

o presclllc acordo é celcbrado 11 título ijmluito, não cnvolvcndo a tmnsfcn:ncia ( . rec rsos
fi nall(;ciros enlre os participes.

Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo cntre as panes.

E. por estarem de llC(lrdo, os participes assinwn o prescnl(; instrumento.
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