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ACORDO DE COOPERAÇÃO QUE

ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃo, POR

MEIO DA CONTROLADORIA-GERAL

DA UNIÃO, E O ESTADO DO PARANÁ,

POR MEIO DO TRmUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO PARANÁ

A UNIÃO, por meio da CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, com sede

no Setor de Autarquias Sul, Quadra 1, Bloco' A', Edifício Darcy Ribeiro, em Brasília - DF,

inscrita no CNPJ/MF sob o número 05.914.685/0001-03, doravante referida simplesmente como

CGU, neste ato representada pelo Senhor Chefe da Controladoria-Regional da União no Estado

do Paraná, MOACIR RODRIGUES DE OLIVEIRA, e o ESTADO DO PARANÁ, por meio

do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, doravante denominado TCE-PR,
com sede na Praça Nossa Senhora de Salete s/n - Centro Cívico, em Curitiba-PR, inscrito no

CNPJ sob o nO 77.996.312/0001-21, neste ato representado pelo seu Presidente, Conselheiro

ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO, portador do CPF MF n° 001.731.269-87, nos termos do art.

116 da Lei n~ 8.666, de 21 de junho de 1993, celebram o presente ACORDO DE
COOPERAÇÃO, atendendo às cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente ACORDO DE COOPERAÇÃO o estabelecimento de mecanismos

de cooperação, visando ao desenvolvimento de projetos e ações que possam contribuir tanto para

a prevenção e o combate à corrupção, quanto para a promoção da transparência e da ética

pública, assim como para o fomento do controle social e para o fortalecimento da gestão pública,

quanto para o aperfeiçoamento do planejamento e da execução das auditorias e fiscalizações

concernentes à aplicação dos recursos públicos federais, estaduais e municipais.



CLÁUSULASEGUNDA-DASFORMASDECOOPERAÇÃO

A cooperação de que trata este ACORDO DE COOPERAÇÃO consistirá nas seguintes medidas,

observadas as competências e atribuições próprias de cada parte:

I - atuar conjuntamente em ações de prevenção à corrupção e promoção da transparência e da

ética pública, através da realização de evento de sensibilização e de capacitação, objetivando

maior participação da sociedade no controle dos gastos públicos;

H - realizar trabalho de fiscalização e auditoria no Estado do Paraná, incluindo suas unidade

municipais, no tocante aos recursos público federais, estaduais e municipais a elas transferidos,

inclu ive em conjunto, quando houver interesse recíproco dos órgão signatários, respeitadas as

competência estabelecidas na legislação;

IH - comunicar, entre si, eventuais indício de irregularidades ou improbidades detectadas

quando da fiscalização dos convênios firmados entre os ente federais e os órgãos ou entidades

mUnIcipaIS;

IV - trocar periodicamente informações pertinentes à programação dos trabalhos relativos às

missões institucionais dos partícipes, com vista a propiciar a atuação coordenada e o

aproveitamento do resultado dos trabalhos realizados, otimizando, assim, a aplicação dos

recursos envolvidos;

v - compartilhar bases de dados e de sistemas utilizadas pelos órgãos signatários, vi ando a

maximizar o aproveitamento das informaçõe gerenciadas, em benefício da racionalização e do

aprimoramento de técnicas e procedimentos implementados nas ações de controle.

Subcláusula Primeira - As paItes executarão as atividades decorrentes deste ACORDO DE

COOPERAÇÃO de forma a ser definida, em cada caso, pelos titulares das unidades técnicas da

CGU e do TCE-PR respon áveis por sua implementação, mediante troca de correspondência

oficial e deliberação entre os representantes dos órgãos envolvidos, observadas as competência

atribuídas pela Constituição da República e pela Constituição do Estado do Paraná.

Subcláusula Segunda - O trabalhos desenvolvidos a partir desta parceria realizar-se-ão

mediante o fornecimento de informações con tantes no bancos de dados dos parceiros, relativo

a fiscalizações anteriores realizadas em contratos ou convênios, que erão objeto de

acompanhamento dos partícipes. Dessa forma, obter-se-ão subsídios técnicos na avaliação do

objeto da auditoria, além de se evitar nova auditoria sobre o mesmo terna.



Subcláusula Terceira - As fiscalizações e auditorias decorrentes deste

COOPERAÇÃO serão, sempre que possível, incluídas nos planos ou programas de fiscalizações

e auditorias elaborados pelas unidades técnicas competentes e autorizadas com observância aos

trâmites específicos no âmbito de cada uma das partes.

Subcláusula Quarta - A presente parceria não obriga o intercâmbio de informações de caráter

sigiloso, o qual somente se dará em situação justificável, respeitada determinação judicial para

situações que envolvam quebra de sigilo, bem como as diretrizes estabelecidas pela Lei

12.527/2011 e demais legislações infraconstitucionais pertinentes ao assunto. Devem também ser

protegidos por sigilo dados e informes preliminares recebidos por um dos partícipes, cuja

manifestação definitiva do outro dependa da realização de levantamentos, diligências e análises

complementares, com vistas à preservação dos profissionais, pessoas físicas, jurídicas e

instituições envolvidas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

As partes se comprometem, igualmente, a conjugar esforços para o desenvolvimento e a

execução de ações concernentes ao objeto do presente ACORDO DE COOPERAÇÃO, nos

termos seguintes:

I - planejar e executar ações integradas entre os partícipes do presente ACORDO DE

COOPERAÇÃO, com vistas a estimular o controle social e fortalecer a gestão dos recursos

públicos pelo Estado do Paraná e seus municípios;

II - conduzir os trabalhos em conformidade com as normas e procedimentos de auditoria

governamental vigentes, bem como segundo métodos específicos cuja utilização seja

recomendável, considerando a natureza e os objetivos institucionais, na execução dos trabalhos e

na emissão dos relatórios;

III - proporcionar, com a necessária presteza, mediante solicitações recíprocas, orientações

suplementares quanto à metodologia a ser adotada no planejamento, na execução dos trabalhos e

na emissão dos relatórios;

IV - manter sistema de comunicação, de modo a informar-se mutuamente sobre o andamento dos

trabalhos;

v - compartilhar relatórios e demais orientações pertinentes à execução das atividades previstas
neste ACORDO DE COOPERAÇÃO, com a maior celeridade possível, atendidos os requisitos

procedimentais de cada órgão signatário; e



VI - informar um ao outro sobre o número de vagas disponíveis para o copartícipe nos eventos

de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal.

Subcláusula única - Comprometem-se igualmente ambos os partícipes a adotar as medida

necessárias para o cumprimento do dispo to no pre ente ACORDO DE COOPERAÇÃO, bem

como a designar, formalmente, no prazo de trinta dias contados da data de sua celebração,

coordenador responsável pelo acompanhamento da execução do ajuste.

CLÁUSULA QUARTA - DA INEXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ESPECÍFICA

A atividades previstas neste ACORDO DE COOPERAÇÃO não acarretam ônus financeiro

adicional aos partícipes, urna vez que já integram suas atribuições ordinárias, razão pela qual não

e consigna dotação orçamentária específica.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS HUMANOS

Os recursos humanos utilizados por qualquer dos partícipes nas atividades inerentes ao presente

ACORDO DE COOPERAÇÃO não sofrerão alterações na sua vinculação funcional com as

instituições de origem, às quais cabe responsabilizar-se por todos os encargos de natureza

trabalhista, previdenciária, fiscal e securi tária decorrentes.

CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO, DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO

O presente ACORDO DE COOPERAÇÃO terá vigência de sessenta meses, iniciando-se a partir

de sua publicação, podendo ser alterado mediante termo aditivo, a critério dos partícipes, e

rescindido a qualquer tempo por mútuo con en o, pelo inadimplemento das obrigaçõe

assumidas pelos partícipes, ou pela iniciativa unilateral de qualquer deles, mediante notificação

por escrito, com antecedência trinta dias, de um ao outro, restando a cada qual omente a

re ponsabilidade pelas tarefas em execução no período anterior à notificação. Eventual alteração
apenas será admitida mediante algum dos motivos do § 1° do Artigo 57 combinado com o Artigo

] 16 da Lei N° 8.666, de 1993 e mantidas as demais cláusulas.

(
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO

A publicação de extrato do presente instrumento ou de seus aditamentos será providenciada pela

CGU, no Diário Oficial da União, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura,

conforme dispõe o art. 61, parágrafo único, da Lei n~ 8.666, de 1993. A publicação do extrato do

Acordo será realizada também no Diário Oficial do Estado do Paraná, a cargo do TCE-PR.

CLÁUSULA OITAVA - FORO

Os partícipes elegem o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, para dirimir
eventuais controvérsias acerca da execução de te ACORDO DE COOPERAÇÃO, que não
pos am ser olucionada administrativamente.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Os detalhe operacionais nece ário ao pleno cumprimento das obrigações ora assumidas serão

estabelecidos de comum acordo pelos órgãos executores, por meio de deliberações registradas

em expedientes internos ou em atas de reuniões compattilhadas, e as dúvidas e controvérsias

decorrente da execução deste ACORDO DE COOPERAÇÃO serão dirimidas, preferentemente,

por mútuo entendimento entre os pattícipes.

Assim ajustadas, firmam as partes, por intermédio de eus representantes, o presente in trumento

em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas infra-indicadas.

Curitiba, PR, 02 de maio de 2014.

ARTAGÃO
Presidente Tribunal de Contas

do Estado do Paraná



Testemunhas:

v~L.( ~,~.~
Nome: Se~ f(ASSIJSHI rllltéIJ)./ISH " Nome: Andr~ Q\,("\~
Documento de Identidade: .3 -rIJ t 6/· r IA(. Documento de Identidade: R6 6 ?fJ 14 - O
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.'\moa. R1cllard Secioso GultUaràes CAR Procurador Oar.a da as·
Slnatura. .,,5 06 :01.: Pr31('l 180 (ceato e (lltent:a' dias

co.. ;TRATO C-SCPJt""R _' ~S ~O]-l Jntr.w tol nC 0-9i& :OH CO.. '.

mi~;:T~i~~~\PE?c6.~~l:~8isl1'~~~~
LTDA - ME Objeto dt-... [t" in<:trnmentoA pt"~cla;ão doi ">t"l. l\"Oi ~
engenharia p&a relllizaçãQ d.1 Aull..'" l,nona Predial para \) Edifi '10

Sede da CDRJ e Sede da Gulll"da Portuana \"alor desce ConttillO
'·alor· RS 9850,00 (De\ e mu coitocOJ.cos e cinquenta f"eals) Rubrica
orçwDeurária: 113103 - •OUtONO da resma. OOO~5i. realizadas ~n

01.0.1 201-1 ASiiull. pela CORJ ASS Hell('l Slruai:.a CAR Duetor
Prt'ndentt' Subsbtl.lto, e pela. TOSTES. R.A: "GEL ·CO~5Tt:ÇÓES E
REFOR."[A~ LTDA - ~1E Assilla:: Pedro R3nid Pesuna C«i1io
CAR S6ci.o-Diretcr Data d.l. &.ignatura. OS 06~01..j Prazo 03 (tres)
meses

[]..-TR.HO DE TER.\IO ~DITIYO

j Quinto) Ttrn'Jo Acktn o C.st"'"PJCR ..ç .J6 :!Ot~ ao Contulo C·
S~l'.It;R •• O 21009 PROCESSO X' O!l>Ol .009. CG.· .RATA. 
TE CO:\IPA.'"HJA DOC.~S DO RIO DE IA. JRO CO:-TRAIA
DA RODOCOX - COX~TRl:ÇÓES RODO\·IARlA LIDA a>-

~(;pJLcR ~~~~ob9Io rc:::~artr~~i\~doÊÍ~:':~~~ :.CÕi~1~~-
\-'alor destt' TermQ Adnvo RS -t4-:"~66,Q.l (quatro.:'mtos e qUal"('Ota e
qulttrO mil du2a1tos e sessenta e s~s rem e quatro centa\"o~) Rubrica,
flfçarllt':tltauil 21310'" RC'St':tvl1 000619 lealuada... ~n 0.( O" 1014

~~~r~,lae~;URS~~o ~b~~iih.C$fS.~'800~n~~i~ts
LTDA Âssiult Carlos Albmo \·entil:l. Zagury CAR~ Dir~tor \ice
Pre~~te DlIta da assinatura: 05 06 :01~ Pr;uo L (dou) meses

CO lPA_"\"Hl..>\ DOCAS DO RIO GRA.."\DE 00 ~ORTE

.LXTRUO DI. I unlo .-\DIII\ O, ~4 lO!'

Esptce Pnmáro Termo Adrt"·o ao COOlrôlW n' H 1'"'}';, Portes
Companhia DOi.."1b do Rio Graoc:k do Xortl:" CCDER.>: - C\-P; tl~·

34 040 34~ OCoOl-oO , DISTRlBl"IDORA Ct~flXS DIE'El DO

~Rf~I:Il~~~.tô 1'60900S'íto~aC:~:rd~oC~~:::=' C:~:~~~
de empresa especializada ,üõ1I\do a aquisição e ~aclona1iz:lçào de
um "i§lema de: supnntento de et\C'lgiit ei~trüa propna ckl Tnm.lnal
~aJioar(.'de. Areia Brancll. denoauoodo de . Cs!na de Crernçào Propna
de Encolia Elenica. Ob~o do A.dlb\·O Prono~açào do pnuo con

gru~2011 si=~atll~Ce;~D~O' ITEkc~iR'o DDE ~~'8~Õi~~~
Presuknte, HA.'~ YOC EF E~E SAFIEH. D!retec" r (,CDIOO t'
Comcrcial. pda Conlrabnte e LL1Z A:.. :TO,:IO TROTT.\ \UR..·\S
DA. pela Cootrafada

ADMI"lS~~r~.~R?o~~~_EE ~[ACEIÓ

[XTRATOS D[ HR\IOS ADl1I\"05

Proce~so nO 235 :·t TcofC'eif"c Temia Aditiyo ao COI.lrato 05 ::011,

~l~Prn(\'ttÂl~L~lSE~L~~R.~~acÕb~~P~~~~a~
prazo· I:! mesei, \'igàu:iíl 01051'014 a 01 05 ':0):. Data da As
sinatura. O:! 05 ::!OH. S.~oatMios Sr-s DJ3lma Barros Squetf":l . 'eto

Coocrmant('_ ~do GalilHl. e: Jabis de ).letlOOllça Alnill1~ 
COnbatada

PrOC'use 0 11 ... 2 :01-1
0

Quarto TemI~ . .iUYO,1.0 c.oatr.lJ:ü :::011 13 00
Cona-alllOCe Adnunistra.ç1o do Pono <ir ).1acC'10-A.P~k C{tQtr.ltada.
Xutri"ash 5>cn·iços Ltda ObJc:to Rea,u.iI~ de Prt'.ço '"alo..- RS
~2 lSS.OO, a partir ~ 01 06 ::::01.- Dtlb da NSlnatura .:!~ Q~ :Ol~

Sllnalanos: Sf"S Djalma Bano5 Sique:tra • '(,lO Ccntratallt~ t' H('n
nque A\'~inü dos Anjos - Comr.1tllefa

SECRETARIA DE ASSl':'.TOS ESTR>\.TÉGIC'OS
FID.'DAÇAO P;'IST1TUTO DE PESQlnSA

ECO~Ol\.llCAAPLICADA

E:\."lRUO DE ACORDO DE COOPERAC\O nC'lCA

ESPEC~, Acordo dt Cooperaçào Te..-mca IPEA.~;'\l A .\Úncia
• ',wonal de. \iS11incia Samtina no;' Ob ZOj-4 • PRoc:t:SSO
01019C>()().r lOIC-n PARTIClPE.S hutll\l.tu de P~un3 E'1A10D11-

é\.:r::;ôt:i/~ttoo-3i'rf u~ãkSi61~;~~-:'e:toad~\~:~~
entte a A).."'\°ISA e o lPEA. '-;sm,do a unplanellt3Çào de ilÇ ts: con
junta, que bsegU1'C11l a reah:.açãC'l de oe:s.tuChn ~ ~qui~as na.. dleb d=
&\ aliru;ão e\7oncunca de tecnologias t cui.dado~ de: Sl5u<k: c for: anulação
e 3nllação de unpacte re:gulatõrio de f"egulaç.õe5 d3 ...\lI\ua e da
Câmara de Regulação do )'lercado de 1fedrcMneptos 1c:\tED.l in
C1&-lltl:"~ H~bl= o!> meHado.. dI:" rnNiil·alnt1ltl~s, rujM .~1\1dad.1:"' ~elio

~o~~~matn:~:~:!~~~~~?r~~<l.lA ~ts~i~:\ITrt
30 o.:. 101-t - SIGXATAR:OS Pelo IPEA. ).lar.:~o CorttS ~cn Pre
sidente. CPF nO 89~ 183 61"·51. ~ Pela A::\.1SA Dirceu Bf"as Ap"'
rrodo Barbilllo DuetOl;Pt~sKlt-nt~ CPF D - ~b 91S -"'S·96

Este documenr", pcode ~er verificado no endereço detrómco hap \\~\'W tU ~'b"4tO"b~

pelo cecil,O 0003:1>1-1060900003
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