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SERVIÇO DE PlANEJAMENTO E CONTROLE

SENADO FEDERAL

PROTOCOLO DE INTENÇÕES No

OOOi/.2016

PROTOCOLO DE INTENÇÕES que entre si
celebram o Senado Federal e o SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL- STF.

O SENADO FEDERAL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 00.530.279/0001-15, com sede na
Praça dos Três Poderes, em Brasília- DF, neste ato representado pela Diretora-Geral do Senado,
ILANA TROMBKA, e o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF, inscrito no CNPJ
sob o n° 00.531.640/0001-28, doravante denominado STF, neste ato representado pelo seu
Diretor-Geral, AMARILDO VIEIRA DE OLIVEIRA, inscrito no CPF sob o n° 289.880.00153, RG n° 561.385, expedido pela SSP/DF, resolvem celebrar o presente PROTOCOLO DE
INTENÇÕES, em conformidade com o que dispõem a Lei 8.666, de 21 de junho de 1.993, no
que couber, e alterações vigentes, e a Resolução n° 40/2014 do Senado Federal, mediante as
seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
Este PROTOCOLO DE INTENÇÕES tem como objeto estabelecer parcerias nas questões
relativas à Acessibilidade às Pessoas com Deficiência, visando à aplicação da legislação
brasileira e das recomendações e normas técnicas referentes ao assunto em suas
Administrações.

CLÁUSULA SEGUNDA-DAS AÇÕES
O SENADO FEDERAL e o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por intermédio de seus
Programas de Acessibilidade, concordam em estabelecer as seguintes linhas de ação para
cooperação e intercâmbio por meio do presente PROTOCOLO DE INTENÇÕES:
I - facilitar a criação de canais institucionais de cooperação em áreas indicadas para o
desenvolvimento de atividades relativas à acessibilidade das pessoas com deficiência;

11 - desenvolver projetos, troca de informações, material de divulgação - impresso e
audiovisual e capacitação, de acordo com os interesses e disponibilidades de ambas as partes;

III - promover a interação das áreas envolvidas nos projetos pertinentes à acessibilidade ao
meio físico, à informação e comunicação e a eliminação de barreiras atitudinais;

IV - constituir grupos de trabalho em áreas específicas de ação.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DAS RESPONSABILIDADES
O SENADO FEDERAL e o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL se comprometem a somar
esforços para a concretização do presente PROTOCOLO DE INTENÇÕES, mobilizando os
mecanismos existentes para a implementação das ações previstas.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO
A execução de contratos ou convênios será exercida e fiscalizada pelos partícipes do presente
Protocolo de Intenções, ou por quem estes designarem, que terão amplo poderes para praticar
quaisquer atos que se destinem a manter e aperfeiçoar o objeto deste instrumento, dando ciência
à autoridade imediatamente superior.

PARÁ GRAFO ÚNICO - Caberá aos servidores Adriana Lopes da Silva, matrícula n° 55053,
e Célia Regina França Pessoa, matrícula n° 43725, designados na forma do disposto na Portaria
n° 0059 de 2016 da Diretoria-Geral, como gestores titular e substituto, respectivamente,
promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento deste contrato e do que este originar.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
O presente PROTOCOLO DE INTENÇÕES não implica compromissos financeiros entre os
partícipes. O custeio das despesas inerentes às atividades eventualmente contratadas pelos
partícipes, correrão por conta das dotações orçamentárias de cada um deles, e dos recursos de
outras fontes, que forem obtidos com vistas ao fiel cumprimento deste instrumento, sem haver
indenização de um ou de outro e sem transferência de recursos financeiros .

PARÁ GRAFO ÚNICO - No caso de ocorrência de despesas, os procedimentos deverão ser
consignados em instrumentos específicos, os quais obedecerão às condições previstas na
legislação vigente .

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA
O presente PROTOCOLO DE INTENÇÕES entrará em vigor e produzirá efeitos imediatos a
partir da data de sua publicação, e terá duração de 60 (sessenta) meses, podendo ser alterado ou
prorrogado, mediante Termo Aditivo, a critério dos partícipes.

CLÁUSULA SÉTIMA- DA PUBLICAÇÃO
O presente PROTOCOLO DE INTENÇÕES será publicado na imprensa oficial pelos
partícipes, de forma resumida, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei Federal
n° 8.666/93.
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CLÁUSULA OITAVA - DA EXTINÇÃO
Este Instrumento poderá ser rescindido de comum acordo entre os partícipes, por escrito, desde
que o denunciante comunique a sua decisão, no prazo mínimo de 90 (noventa) dias de
antecedência; ou rescindido unilateralmente de imediato, no caso de infração à norma legal ou
descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições.
PARÁGRAFO ÚNICO - A eventual extinção, denúncia ou rescisão deste PROTOCOLO DE
INTENÇÕES não prejudicará a execução de atividades, programas ou cooperações em curso,
que deverão se desenvolver normalmente até seu encerramento.

CLÁUSULA NONA- DO FORO
Fica estabelecido o foro da Justiça Federal, em Brasília- DF, para dirimir qualquer questão
suscitada em decorrência do presente PROTOCOLO DE INTENÇÕES.
E por estarem justos e acordados, os signatários firmam o presente Instrumento em 02 (duas)
vias de igual teor.
Brasília,

O~ de

de 2016.

CELEBRANTES:

~()~
ILANA TROMBKA
Diretora-Geral do SENADO FEDERAL

~

l)W.UO, rk ~
AMARILDO VIEIRA DE OLIVEIRA
Diretor-Geral do STF

TESTEMUNHAS:

~~L~
Alexandre Mattos de.Freitas
Analista Legislativo
Matr. 256400
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