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ESTADO DE SÃO PAULO

ACORDO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE
SI CELEBRAM A UNIÃO, POR MEIO
DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO,
E O ESTADO DE SÃO PAULO I POR
MEIO DA CASA CIVIL DO ESTADO DE
SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA
CORREGEDORIA-GERAL DA ADMINIS
TRAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

A UNIÃO, por meio da CONTROLAOORIA

GERAL DA UNIÃO, com sede no Setor de Au teU qu ias Sul,

Quadra 1, Bloco'A', Ediíicio Darcy Ribeiro, em Arasili

DF, inscrita no CNPJ!MF s~)b o núrr.ero O:J. 914.685/0001-03,

do.r.avanLc referidd simp esme te como CGU, nes.e eto

presentada pelo Chefe da Controla ·oria-Region I d

U idO no Estado de S-o P.l lo, CARLOS EDUARDO GlRÃO DE

ARRUDA, e o ESTADO DE SÃO PAULO, po~ ~e_o da CASA CIVIL

i.tcrnédio da CORREGEDORIA-GERAL

DO ESTADO DE SÃO PAULO,

10.979.1\1I6/00l1-63, or

'lscr 1 Ld no Cf PJ! Il: -ob íllne o

DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, om secl

e"a lr lo, .• " 017, 2..2. ar, Conso.La-;ão, e., S P 10-

si ,ple -ITI.. fi e -om) CGA/sP, fi

o ..... e rEsen ôdrt pE: lo :)res ~ e .. c aa Corr _Gedo 1 I _ a .a

f ni ~st["ação 00 Esta'Jo o PdU_O, GUSTAVO GONÇALVES

UNGARO, .OS + prrros (jO a , qo 1_ da Lpl nE 8. r6 r , 2

. Jnho e:' 9 3, res o l~.sen ~ ACORDO DE

COOPERAÇÃO, a ero do·s r,á .... ~'S seq.1 ~lt.eS:

cLÁUSULA PRIMEIRA
Do Objeto
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ESTADO DE SÃO PAULO

entre a CGU e o CGA/SP, visando ao aprjmoramento do

controle da legalidade e da fiscal 'zação da aplicação dos

recursos públicos, por neio da transferência de

conhecimento e expe~iência nas áreas de t.ua ào dos

signaLários, especialmente :lO que tange a prevenção e

combate à corrupção, para coibir e evitar práticas que

tenham o potencial de gerar desperdlcio de recursos

públicos.

CLÁuSULA SEGUNDA
Das Formas de Cooperação

A cooperação de que trata este

ajuste consistirá, observadas as co:npetênci' s e

atrib iç6es próprias

med'd s:

de cada parLe,.. l~as segu':':ltes

I a I L-= ,c':'a te ~'c

ut'd

(bje.Jvv eie c; rrolcn,en ar as açG'~S rJes€"rv-.lvidl::> V,·I'J.:

a. erfeiço·~tr pcn~c ·'o~

P
_" 10-. _

_, J.. ..:;; o - s u mo. d 1

nas rc."e do,
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ESTADO DE SÃO PAULO

correição, mediante acesso a publicações, normas, planos,

legislações, bibliografias, pr:ogramas, aplicações e

outros documentos que contenham as metodologias

àesenvolviàas pelos signatários;

III- desenvolver projetos de

capacitação, investigação, transferências de tecnologia e

divulgação em campos de interesse m0tuo; e

IV promover o intercâmbio de

informações e bases de dados gerenciadas pelos

signatários, ressalvadas aquelas informações ou dados

resguardados pelo sigilo legal.

Subcláusula única Os partícipes

executarão as atividades decorrentes deste ACORDO DE

COOPERAÇÃO de forma a ser definida, em cada caso, ent re

os signa~ários, ~ediante tr~ca de correspondê~cia oficial

e deliberação entre os represen antes dos órgàos

envo'vidos, observadas s competências acribuídas pe a

Constituição Federal e pela Const'tuição do Estado de Sào

Paulo.

CLÁusULA TERCEIRA
Das Obrigações dos Participes

ro,
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ESTADO DE SÃO PAULO

a execução de ações concernentes ao obj eto do presente

ACORDO DE COOPERAÇÃO, nos termos seguintes:

I adotar as medidas necessárias

ao cumprimento do disposto no presente ACORDO DE

COOPERAÇAO;

:rI guardar sigilo sobre as

informações produzidas ou a que tenham acesso em razão de

ações relacionadas ao presente ACORDO DE COOPERAÇÃO,

ressalvadas as de caráter público e aquelas cuja

divulgação for expressamente autorizada pelo outro

signatário, observada a legislação pertinente; e

111- designar, formalmente, no

prazo de trinta dias contados da data da celebração, um

coordenador 'responsável pelo aco1,!lpanhamento da execução

do a'uste para cada parte, devendo o o tro partícipe ser

notificado acerca de tal designação.

CLÁUSULA QUARTA
Da Inexistência de Dotação Orçamentária Especifica

As atjvidades previstas neste

ACORDO DE COOPERAÇÃO não envolve traDsfer~ncia ~e re ur-

sos e tre os partL.. i~ es, razão pela q~ aI não se cor s igna

dotação orçamentária as ecifica.

Subcláusula única - Na. hipótcs,= de

se ved fica r a necess ide de ele t ':::p 53E:, de -ecursos ":inan--
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ce'ros, a fim de permitir a p ena co~secução do objelo do

presente ACORDO DE COOPERAÇÃO, os partícipes poderão ce-

lebrar convênio, obedecendo, nesse particular, ao dis-

posto na Lei n° 8.666, de 1993, e ao previsto no Decreto

nO 6.170, de 25 de julho de 2007.

CLAUSULA QUINTA
Dos Recursos Humanos

Os recursos humanos u'tilizados por

qualquer dos partícipes nas atividades inerentes ao

presente ACORDO DE COOPERAÇÃO não sofrerão alterações a

sua vinculação funcional com as instituições de origem,

às quais cabe responsab'lizar-se por todos os encargos de

natureza traba_h':"s a, previdenciária, fiscal e

securi ária decorrentes.

CLÁUSULA SEXTA
Da Alteração, da Vigência e da Rescisão

O preseJ te AC0RDO E ~OOP~RACÀO .C~

vigência de cinco anos, niciando-se -3 paL ir de s a

aSSlnatura, pode0 G ser alterado, e;~ce': J quan o o seu

obje .0, por' c:ermo adi..· vo, a r;ric:,;.rio ~i'J.s pc; rtí~.l, es,

t'es in.dido a cpa.Lql.1er tempo or m~tuo çoosenso, re10
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notificação por escrito, com antecedência mínima de

trinta dias, de um ao outro, restando a cada qual somente

a responsabilidade pelas tarefas em execução no período

anterior à notificação.

CLÁuSULA SÉTIMA
Da Publi.cação -.
A publicação de extrato do presente

instrumento, bem como de seus aditamentos, será

providerrciada pela CGU no Diário Oficiai da União e pela

CGA!SP no Diário Oficial do Estado de São Paulo, até o

quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura,

conforme dispõe o artigo 61, parágrafo único, da Lei n.2.

8.666, de _993.

cLÁuSULA OITAVA
Do Foro

Os parT-ícipes e egem o foro da

J stiça :ederal, Seção Judiciácia do ~~s r" o Federal,

para dirimir eventuals controvérsias acerca da execução

des:.e ACORDO DE COOPER.J\ÇÃO, qua:l'ic ~:ào -carre em conflito

federa ivo e não OSSd:n .ser solucionadas

adminis ra iVamente.
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cLÁuSULA NONA
Das Disposições Finais

Os detalhes operacionais necessários

ao pleno cumprimento das obrigaçôes ora assumidas serão

estabelecidos de comum acor.-do pelos órgãos executores,

por meio de deliberaç6es regis~radas em expedientes

internos ou em atas de reuniôes compartilhadas, e as

dóvidas e controvérsias decorrentes da execuç40 deste

ACORDO DE C002ERl\ÇÃO ser40 dirimidas, prefer'entemente,

por roútuo entendimento entre os participes.

Assim ajustadas, firmam os

participes, por intermédio de seus representantes, o

preserlte instrumento em duas vias de igual teor e forma,

na presença das testemunhas infra-indicadas.

CARLOS
CHEFE DA

UNIÃO

)
São Paul;, 8 de Novembro de 2011

~/, t Ic ~'-i' "-. GU AV GONÇALVES GARO
PRÉS.:rD Ni~DA _CORREGE RIA-GE~

DA ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DE SAO
PAULO
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SECRETAR' D DIREITO 111.:\1 ~O

'0 útralO do TaTllO M Ot\\Cnlfl n 171 ~OO9-SP\i PR •
SICONV I '200\1. l'nx", n' 0l1ll36lMll76l 2liO'l.<jc'. 1"'!'1,.
cada no DO de 18 dt- matO de ~Oll. 3. poiSlnA lo ('londc ~ IC
Da.ta da A ltWUl'1l l1íOS'ZOll lC:II-)C' D 1.1 da A ",n.IIUnl
I~05 2011

Espécl(~: Termo AdlllVO n" 00112011 no lln ...enlo nn I7M2111ll N·
Pro<:c>su OOOJ6,oolS30i2010i4H Con'enenlC\ Con ,denl. seCRE·
TARIA DE POLITI(;AS PARA M UltIUS. Unldndt' (j1.'Slom
200021 G<>lfto' 00001 on'enenle: ASPLIINOe - t\S'Di IRIA"
PL.A EJAMENTO PARA O OESfNVOI VI~lENTO ,\PJ
66.623,9glinHOI-OI ObJCIO. AllC'rnr 11 C14u!uln OtlD\'n do ('00\<'010
Ori~inal "Da Vii;t'ncUt". ticnndo u provo de ~IBl;n~~tl' prormg...ldo ntr

L'~n:t~co t~11~12l.&nl4 .de PFs~~nIS~ 4~1~~;·i.~~)' t~~~~~;~le
MARA FERReiRA, PF po lH2I0J637·00

227. segunda·relro, 2 de no\c:mbro de 2011

I::"TR\IU OI flRorutUt.\f, '0 OI Orl( lO

~~~:o~t·~l.5-s~~rl;c ;1e;:I:t~~~c:Q~~:
..pj. ,PJ-tJS!/9S.76MMHlI"77 Oh)elO ...hem. a Uou,"14 0"0''' •
Da. ..igeneia pruo linal cb \ 11; "C"II prcrrr~Adn ('IOr m;l1 4~4i(qUl'

troccnlOS c QÍlenUl e Cinco) din.\., ou ~JI' Até 27,04 '20". pan c,'\t'
cuçAo do objeto AJ'Ó" ~~ dAI•• tcfi (I C'on\'cnentc Alé lO llnnlO)
dlll.) parn. aprncnlaç.llo de p~'QçAO de eMla fintai OatA de A~·

5iMlllum: 25/1112011

Pmees,.\o n- 0003fdK1171612009.61 • E.q')éCIC: ProrrognçAo de ofielO
do Con\'cnlo n'9 12009 .. 'PM/PR c n f'n:fellurn MUOlClplll de MA'
capá. C PJ·OS,995.76fl..OOOI-71 (.)b)';,"10: Allcmr. n~u ull\ Ollo...n •
Da ngcncln prnzo linnl dll \ Igcncln pmrrogndo (lOr mnt'" 4l(~{qun·

Iroccnt05 C' oItenta e cinco) dUL\. Ou 'iC;'"Jn tU~ l7/0412UIJ, p:am C'xe-
cuç:l.o do objcto, Apó CS"B d:no. tem n tnn\CnllRtc lI\e 3U \trlnl:l)
dias puro lIprçSéntnçnr. de prc lnçflo de conlO~ finttl Ol'ln d~ A!o
smnlUrn: 2Sfllf20 11.

10_500.00. Valor • .scf Tnm"fmda ou dnccnt,..ll/..ro M C'J:C'~ICIO em
curso: RS 21 016..( VI(:i'n..õI 24 lI:!OlI .I. ::4 11 _012 D.m do:
.WI11iI1Ura.; ~~ 11 .. 111 SlpallnD" lof1C\"\k.-nh: IR' , L PC.
CPF po 5S -IS7,Ol7-<l<1. ('""..""n.. MORtl:>IO LI'" (Xl 50
C1MEl'o'TO. CPf rw, I<l ~4-Nl

[.~~ Co.nbll ~.Oll \; P fJl)()'~ oon~q .ltI11·~)o;.

<:00".",.." '[("RCTARIA DE POLITI(, S P<R , 'IULHE·
RES. Lnldadc ~tOfI 20t'lO~ I e..;e,.\Io: )()IH ((wn cncnlc PR[
FEITURA M ICIP<1. D( FLORI ~MlPtlLl • :P)
n l, 92.2X2.0001 .... ) O obJdO do loo\nuo -Rc puclh:alJK'nlO do

entro de RefcrtnC'tl de Atc:ndlft'Cnto 6 Mulher em 'iJtu:w;Jo de' \ M)..

lene..- Valor 1OIlI1. RS 160 n.oo V.I", de Conu~"'r1Ida RS
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CPf, 3oI1.Y~ Q19·QI

1·2011 e80000l

I:CRETARJA DE POLÍTICAS
PARA 1 LHERES

C IC

SECRETARIA EXE I
lU: DE GEST" O I. 'TERNA

COOIIU)I~"IAIÇ' Q.qERAL DE RECURSOS
LOGlsnCOS
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