SENADO FEDERAL

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

ACORDO DE COOPERAÇÃO N°

OOO1 - 2 O' 5,~ ~

que entre si celebram o SENADO
FEDERAL e o TRIBUNAL DE
CONTAS DA UNIÃO (TCU),

.a.2.-

Aos
d ias do mês UMJ
de dois mil e;xi6 , o SENADO FEDERAL,
doravante denominado SENADO, situado na Praça dos Três Poderes, nesta Capita l Federal,
inscrito no CNPJ sob o número 00.530.279/0001-15, neste ato representado por se u DiretorGera l, LUIZ FERNANDO BANDEIRA DE MELLO FILHO, brasileiro, residente e
domiciliado em Brasília-DF, e o T RIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, doravante
denominado TCU, situado no Setor de Administração Federal Sul, Quadra 4, Lote I, em
Brasília-DF, inscrito no CNPJ sob o número 00AI4,607/0001-18, neste ato representado por
seu Secretário-Geral da Presidência, ALDEN MANGUEIRA DE OLIVEIRA, brasileiro,
residente e domici liado em Brasília-DF, resolvem celebrar o presente ACORDO DE
COOPERAÇÃO, observando, no que couber, o disposto na Lei nO 8,666, de 2 1 de junho de
1993, e alterações vigentes, e Ato da Comissão Diretora n° 10, de 20 I0, po r meio das cláusulas
e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente ACORDO tem como objeto estabelecer cooperação téc nica e cultural, na
área de muse u e art e, entre o SENADO e o TCU, para o intercâmbio de experiências,
informações e conheci mentos, promoção de atividades de natureza cultural, em préstimos de
acervo e ca pacitação de servidores, med iante a implementação de ações conjuntas ou de apoio
mútuo e de ativ idades complementares de interesse co mum .

CLÁUSULA SEGUNDA COOPERAÇÃO

DOS COMPROMISSOS OU DA FORMA DE

A coo peração pretendida pelo SENADO e o TCU consistirá em:
I - estabelecimento de meios de intercâmbio de info rm ações e conhecimentos derivados
de suas atividades, na área de muse u e ar1e, visando a complementar as ações desenvolvidas e a
troca de experiências;
11 - extensão re cipro ca a servidores do SENADO e o TCU da possibilidade de
participação em c ursos, selninários, s impósios e eventos outros, na área de museu e arte,
promovidos por suas unidades competentes, observados os critéri os de seleção e disponibilidade
de vagas;
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111 - disponibilização recíproca de materiai s destinados à formação e ao
aperfeiçoamento de servidores, resultantes de elaboração própria ou de adaptação de estudos
sobre instrumentos de gestão cultural, na área de museu e arte, bem como da reali zação de ações
de apoio à execução dessa gestão;
IV - cessão, por empréstimo, de insumos e de obras ou de peças do acervo, para
atividades de produção e de exibições de arte, respeitado o direi to à consignação expressa de

autoria;

v - promoção de eventos conjuntos sobre temas culturais de interesse comum, na área
de muse u e arte, situação na qual cada instituição arcará com as despesas decorrentes da
execução das atividades so b sua responsabilidade.
PARÁGRAFO ÚNICO. As atividades a que se refere esta cláusula serão executadas
em forma a ser definida. em cada caso, pelo SENADO e o TCU, mediante reuniões e troca de
correspondências.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO
São unidades executoras do presente ACORDO:
a) Secretaria de Gestão da Informação e Documentação - SG IDOC, pelo Senado;
b) Serviço de Gestão Cultural- SGCult, pelo TCU;
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Compete às unidades executoras:
a) fornecer as informações e as orientações necessárias ao melhor desenvolvimento e
ao cumprimento deste ACORDO;
b) receber, em suas dependências, o(s) servidor(es) indicado(s) pelo outro partícipe,
para dese nvolver atividades inere ntes ao objeto do presente ACORDO;
c) observar o direito autoral envolvendo qualquer obra de alie ou material de
divulgação institucional utili zado nas ações previstas neste ACORDO, devendo ser informados
o crédito da autoria e o resp ectivo instrumento de cooperação que deu amparo à utilização da
obra de arte ou de peça do acervo pelo partícipe;
d) levar, imediatamente, ao conhecimento do outro partícipe, fato ou ocorrência que
interfira no andamento das atividades decorrentes deste A CORDO, para a adoção das medidas
cabíveis;

Srnado Federa\ - Praça dos Três Poderes - CEP 70165-900 - Brasilia DF

Telerone: +55 (6 1) 3303

SENADO FEDERAL

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

c) acompanhar e fi scalizar as ações relativas ao objeto do presente ACORDO, por
intermédio de se u representante;
f) notilicar, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na
exec uç ão deste ACORDO;
g) disponibili zar ao outro partícipe material de interesse relativo às ações conjuntas, a
partir da apresentação prévia de proposta e da definição quanto às formas de utilização,
discutidas entre os res ponsáveis pelas respectivas áreas, devendo ser especificadas eventuais
sugestões de adaptações de forma e conteúdo consideradas necessárias.
PARÁGRAFO SEGUNDO - As ações que venham se desenvolver em decorrência
deste ACORDO que requ eiram formali zação jurídica para sua implementação terão s uas
condições específicas, descrição de tarefas, prazos de execução, responsabilidades financeiras e
demais requis itos definidos em convênios, contratos ou outro instrumento legal pel1inente
acordado entre os partícipes.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
O presente ACORDO é celebrado a título gratuito, não implicando, portanto
compromissos financeiros ou transferência de recursos entre os pm1ícipes e não gerando direito
a indenizações, exceto no caso de extravio 011 dano a equipamentos, instalações e outros
materiai s emprestados por um partícipe ao outro.
PARÁGRAFO ÚNICO - No caso de ocorrência de despesas, os procedimentos
deverão ser consignados em instrumentos específicos, os quai s obedecerão às condições
previstas na legislação vigente.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA
O presente ACORDO terá a vigência de 60 (sessenta) meses contados a partir data de
sua assinatura, podendo ser alterado Oll prorrogado, mediante Termo Aditivo, a critério dos
partícipes.
CLAUSULA SEXTA- DA PUBLICAÇÃO E EFICÁCIA
O Senado providenciará os trâmites necessários à publicidade deste ACORDO e, se for
o caso, de seus Termos Aditi vos, nos termos do parágrafo ímico do al'I. 61 da Lei nO8.666, de
1993 .
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO E DA DENÚNCIA
O presente ACORDO poderá ser alterado a qualquer tempo, mediante termo aditivo,
bem como denunciado de comum acordo entre os partícipes ou unilateralmente, desde que o
requerente comun ique a sua decisão à outra parte, por escrito, no prazo mínimo de 90 (noventa)
dias de antecedência, ou de imediato, no caso de descumprimento de quaisquer de suas
cláusulas e condições.
PARÁGRAFO ÚNICO - A eventual rescisão deste ACORDO não prejudicará a

execução dos serviços, programas ou cooperação que tenham sido instituídos e que estejam em
andamento, devendo as atividades se desenvolver normalmente até o final , de acordo com o
estabelecido 11 0 correspondente instrumento.
CLÁUSULA OITAVA- DA CESSÃO DE DIREITOS
O SENADO e o TCU não poderão ceder, transferir ou sub-rogar os direitos e ações
deste ACORDO, sem prévio e expresso consentimento do outro paJtícipe.
CLÁUSULA NONA - DA UTILIZAÇÃO DO NOME E DA LOGOMARCA
Nos eventos e nas ações realizadas no âmbito deste ACORDO deverão constar, de
forma conj unta, o nome e a logomarca do SENADO/SGIDOC (Secretaria de Gestão da
Informação e Documentação) e o TCU, após aprovação da aplicação das logomarcas por ambos
participantes.
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão supridos mediante entendimento entre os partícipes, podendo
ser firm ados, se necessário, termos ad itivos que farão parte integrante deste ACORDO.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTÇÃO LEGAL
Aplicam-se à execução deste ACORDO, no que couber, as disposições da Lei n° 8.666,
de 21 de j unho de 1993, e do Decreto n° 6.170, de 25 de julho de 2007, com redação posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DECISÕES NULAS DE PLENO
DIREITO
Será nula de pleno direito toda e qualquer medida ou dec isão, no que concerne ao
presente ACORDO, que infril~a o disposto nos estatutos regimentos e demais atos normativos
dos partícipes.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO fORO

Fica estabelecido o foro da Justiça Federal , em Brasília, para dirimir qualquer questão
suscitada em decorrência do presente ACORDO.
E por estarem de acordo, os partícipes firmam o presente Acordo em 03 (três) vias de
igual teor e forma, para um s6 fim,juntamente com as testemunhas.
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Participes:

ALDEN

I~

Secretário-Geral da Presidên

'!FA DE OLIVEIRA
la

do Tribunal de Contas da União

l~ l ~

MÁRCIO SAMPAIO LEÃO MARQUES

Diretor da Secretaria de Gestão da Informação e Documentação do Senado Federal

Chefe do Serviço de Gestão Cultural do Tribunal de Contas da União
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