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SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

1o CONVENENTE: SENADO FEDERAL

2o CONVENENTE: ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da POLÍCIA CIVIL
DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
VIGÊNCIA: de 1° de julho de 2019 a 31 de dezembro de 2022.
OBJETO: Cooperação institucional visando a contribuição do Estado de Minas Gerais em

análises concernentes às atividades legislativas no campo da investigação criminal e da
polícia judiciária, de modo a oferecer o auxílio necessário ao exercício de mandato eletivo
de parlan1entares do Congresso Nacional.

O SENADO FEDERAL, sediado na Praça dos Três Poderes, s/n, CEP
70.165-900, Brasília/DF, inserida no CNPJ n° 00.530.279/0001-15, adiante

denominado~

CONVENENTE, neste ato representado pelo seu Presidente, Senador Davi Alcolumbre e
pelo 1° Vice-Presidente, Senador Antonio Augusto Junho Anastasia, e o ESTADO DE
MINAS GERAIS, doravante denominado 2° CONVENENTE, com sede na Cidade

Administrativa Presidente Tancredo Neves, sediada na Rodovia Prefeito Américo Gianetti,
s/n, BailTo Serra Verde- Palácio Tiradentes, em Belo Horizonte/MO, inserido no CNPJ n°
18.715.615/0001-60, por intermédio da POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS
GERAIS, com sede na Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n, Bairro Serra Verde -

Edifício Minas, 4° andar, em Belo Horizonte/MG, inserida no CNPJ n° 18.715.532/000170,
neste ato representada pelo Chefe da Polícia Civil, Delegado-Geral de Polícia, Wagner Pinto
de Souza, RESOLVEM, de comum acordo, celebrar o presente Termo de Cooperação
Técnica, em conformidade com a Lei Federal n° 8.666, de 21106/93, mediante as cláusulas e
condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO

É objeto do presente Termo de Cooperação Técnica o estabelecimento de
condições de cooperação institucional, visando a contribuição do Estado de Minas Gerais em
análises concernentes às atividades legislativas no campo da investigação criminal e da
polícia judiciária, por meio de atividades relativas à gestão científica de dados, de

inteligência, de informações e de conhecimentos pertinentes à atividade investigativa, com
vistas ao aprimoramento dos métodos e procedimentos policiais, de modo a oferecer o
auxílio necessário ao exercício de mandato eletivo de parlamentares do Congresso Nacional,
bem como instituir canal de relacionamento que propicie maior integração entre o Poder
Legislativo Federal e o Estado de Minas Gerais, por meio da Polícia Civil.

CLÁUSULASEGUNDA-DASOBRIGAÇÕES

2.1 OBRJGAÇÕES DO 1o CONVENENTE:

2.1 .1 - Prover o suporte necessário à execução deste Termo de Cooperação
Técnica.
2.1.2 - Publicar o extrato deste Termo de Cooperação Técnica no Diário
Oficial.
2.1.3 -Ressarcir o Estado de Minas Gerais das despesas de pessoal
concretizadas com os policiais civis designados e mobilizados para o atendimento do objeto
deste Termo.
Parágrafo único. Ao Senado Federal fica facultado, havendo convergência
de atribuições, nomear ou designar os policiais civis para função ou cargo comissionados,
conforme critério de conveniência e oportunidade.

2.2 OBRJGAÇÕES DO 2° CONVENENTE:

2.2.1 - Designar e mobilizar os policiais civis necessários ao desempenho
das atividades descritas no objeto deste Termo de Cooperação Técnica, observado o limite
fixado por instrução normativa do Conselho Superior de Polícia Civil.
2.2.2 - Planejar, coordenar, supervisionar e executar as atividades
necessárias à boa execução deste Termo de Cooperação Técnica e correlatas à participação
do designado e mobilizado para o cumprimento do objeto deste Instrumento.
Parágrafo único. A designação e mobilização do policial civil ocorrerá sem

prejuízo dos vencimentos e vantagens do cargo efetivo, facultado que ocupe, no caso de
convergência de atribuições, função ou cargo comissionados no Senado Federal.

CLÁUSULA TERCEIRA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O 1o CONVENENTE arcará com as despesas do designado/mobilizado para
a concretização do presente Termo de Cooperação Técnica, ressarcindo ao 2°
CONVENENTE os vencimentos e vantagens inerentes ao exercício do cargo efetivo
ocupado pelo designado/mobilizado.

CLÁUSULA QUARTA- DA VIGÊNCIA

A vigência deste instrumento será de 1o de julho de 2019 a 31 de dezembro
de 2022.

CLÁUSULA QUINTA- DA DENÚNCIA

Este Termo de Cooperação Técnica poderá ser denunciado, a qualquer
tempo, por quaisquer dos participantes, mediante comunicação escrita, com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULASEXTA-DOFORO

Para dirimir questões oriundas da execução deste Termo de Cooperação Técnica, fica
prevista a rescisão amigável e, se cabível, por intermédio da CPRAC - Câmara de
Prevenção de Resolução Administrativa de Conflitos da Advocacia-Geral do Estado de
Minas Gerais.
E por estarem, assim, justos e atermados, os participantes firmam o presente
Termo de Cooperação Técnica em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02
(duas) testemunhas que também assinam.

Belo Horizonte, 1o de julho de 2019.

Davi Alcolumbre
Presidente do Senado Federa
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Testemunhas:

I)
Delegado-Geral de Po 1c1a .
Chefe Adjunto da Polícia Civil
Masp 386 .040-0

2)

Marco Aurélio O. Resende
Chefia PCMG

PLANO DE TRABALHO

1.

DADOS CADASTRAIS:

ENTIDADE: Senado Federal CNPJ:
00.530.279/0001-15

ENDEREÇO: Praça dos Três Poderes, s/n,
CEP 70.165-900, Brasília/DF.

ENTIDADE: Estado de Minas Gerais
CNPJ: 18.715.615/0001-60

ENDEREÇO: Cidade Administrativa
Presidente Tancredo Neves, Rodovia
Prefeito Américo Gianetti, s/n, Bairro
Serra Verde - Palácio Tiradentes, em Belo
Horizonte/MO.
ENDEREÇO: Cidade Administrativa
Presidente Tancredo Neves, Rodovia
Prefeito Américo Gianetti, s/n, Bairro
Serra Verde- Edifício Minas- 4° andar,
em Belo Horizonte/MO.

ENTIDADE: Polícia Civil do Estado de
Minas Gerais
CNPJ: 18.715.532/0001-70

2.

DESCRIÇÃO DO OBJETO:

TÍTULO DO PROJETO: Termo de
PERÍODO DE EXECUÇÃO :
Cooperação Técnica entre Senado Início : 01 /06/2019
Federal e o Estado de Minas Gerais, por Término: 31/12/2022
intermédio da Polícia Civil do Estado de
Minas Gerais.
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:
Estabelecimento de condições de cooperação técnica e institucional entre o Senado
Federal e o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Polícia Civil de Minas Gerais,
visando a contribuição do Estado de Minas Gerais em análises concernentes às atividades
legislativas no campo da investigação criminal e polícia judiciária, de modo a oferecer o
auxílio necessário ao exercício de mandato eletivo de parlamentares do Congresso
Nacional.
JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO:
Necessidade de incrementar o relacionamento entre os participantes deste instrumento de
cooperação com foco na maior integração entre o Poder Legislativo Federal e o Estado de
Minas Gerais, por meio da Polícia Civil.

Belo Horizonte, 1o de julho de 2019.

