
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ – CREA-PR

ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 2019/6-000252-2

ACORDO  DE  COOPERAÇÃO  QUE  ENTRE  SI
CELEBRAM  O  CONSELHO  REGIONAL  DE
ENGENHARIA  E  AGRONOMIA  DO  PARANÁ  E  A
SECRETARIA  DE  ESTADO  DA  CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR.

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E  AGRONOMIA  DO PARANÁ,  autarquia
federal dotada de personalidade jurídica de direito público, conforme disposto na Lei Federal nº 5.194,
de 24 de dezembro de 1966, com sede à Rua Dr. Zamenhof nº 35, Alto da Glória, nesta Capital, inscrito
no CNPJ-MF sob nº 76.639.384/0001-59, doravante denominado de CREA-PR, neste ato representado
pelo seu Presidente, Engenheiro Civil RICARDO ROCHA DE OLIVEIRA, brasileiro, portador da
cédula de identidade nº 3.542.640-0 da SSP/PR e CPF 474.790.789-00, e a SUPERINTENDÊNCIA
GERAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR,  com sede à Avenida Prefeito
Lothário  Meissner,  nº  350,  Jardim  Botânico,  nesta  Capital,  inscrito  no  CNPJ-MF  sob  nº
77.046.951/0001-26,  doravante  denominada  simplesmente  SETI,  neste  ato  representado  por  seu
Superintendente  Geral,  ALDO NELSON  BONA,  brasileiro,  portador  da  cédula  de  identidade  nº
4452377-9 da SSP-PR e CPF nº 616.385.529-91, resolvem de comum acordo firmar o presente Acordo
de Cooperação, em consonância com a Lei Federal n.º 8.666/1993 e Lei Estadual 15608/2007, em
conformidade com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

O Objeto  do  presente  instrumento  visa  estabelecer  condições  de  mútua  colaboração  para  o  apoio
institucional aos programas de formação, desenvolvimento profissional e pessoal aos profissionais e
acadêmicos das áreas da Engenharia, Agronomia e Geociências, com promoção de palestras, troca de
experiências e informação, eventos e demais atividades.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2.1.      Realizar debates e discussões sobre a qualidade de ensino e atuação profissional no âmbito das
engenharias, agronomia e geociências;

2.2.      Auxiliar na estruturação dos programas conjuntos de formação e desenvolvimento profissional
e pessoal ligadas às áreas de atuação das engenharias, agronomia e geociências;

2.3.      Auxiliar na estruturação dos programas e eventos conjuntos ligados à inovação tecnológica
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envolvendo  servidores  públicos,  profissionais  e  acadêmicos  ligados  às  engenharias,  agronomia  e
geociências;

2.4.      Viabilizar a realização de palestras sobre temas referentes às áreas de atuação do Crea-PR e da
SETI, em eventos promovidos de forma isolada ou conjunta, ou ainda, em eventos relacionados às
atividades desenvolvidas pelas partes;

2.5.      Divulgar as ações decorrentes do presente convênio e a atuação conjunta do Crea-PR e da
SETI,  através  dos  respectivos  meios  de  comunicação  das  partes,  inclusive  no  que  diz  respeito  à
mobilização para inscrição e participação nos eventos realizados.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

Os  órgãos  signatários  deste  instrumento  serão  responsáveis  pelas  despesas  decorrentes  de  suas
respectivas atividades, não havendo repasse de recursos entre os convenentes.

CLÁUSULA QUARTA – DA GESTÃO

Os  responsáveis  pela  operacionalização  do  presente  instrumento  serão:  MARCOS  AURÉLIO
PELEGRINA, Assistente, pela SETI; e CLAUDEMIR MARCOS PRATTES, Gerente, pelo Crea-PR.

CLÁUSULA QUINTA – DAS DESPESAS

Os  órgãos  signatários  deste  instrumento  serão  responsáveis  pelas  despesas  decorrentes  de  suas
respectivas atividades, não havendo repasse de recursos entre os convenentes.

CLÁUSULA SEXTA – DAS MODIFICAÇÕES

Eventuais modificações poderão ser feitas através de Termo Aditivo, de comum acordo entre as partes,
desde que não haja mudança do objeto.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

O presente Termo de Cooperação Técnica terá duração até 60 meses e passará a gerar efeitos a partir da
publicação de seu extrato em Diário Oficial da União pelo Crea-PR.

CLÁUSULA OITAVA – DA DENÚNCIA
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O presente instrumento poderá ser denunciado no caso de inadimplemento das obrigações assumidas,
por conveniência entre as partes, ou por ato unilateral de qualquer das partes mediante notificação
prévia, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA NOVA – DO FORO

As partes elegem como foro da Subseção Judiciária de Curitiba, Estado do Paraná, como competente
para dirimir quaisquer litígios decorrentes do presente ajuste.

E, estando as partes de pleno acordo com os termos do presente instrumento,  o assinam de forma
eletrônica através do sistema SEI.

Curitiba, agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por André Vinicius Pagani Szajda, Testemunha, em 06/08/2019, às
13:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Rodolfo Grabarski, Testemunha, em 06/08/2019, às 14:04,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro
de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Robson Roberto Arbigaus Rothbarth, Procurador Jurídico,
em 06/08/2019, às 14:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Rocha de Oliveira, Presidente, em 07/08/2019, às
21:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Aldo Nelson Bona, Usuário Externo, em 07/08/2019, às 21:56,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro
de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site www.crea-pr.org.br/sei-autentica, informando o
código verificador 0104189 e o código CRC AE9196D5.

Processo SEI! nº 2019/6-000252-2 Documento nº 0104189
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