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ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 2019/6-000249-7
 
 

ACORDO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ E A E
AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ –
ADAPAR, PARA MÚTUA COOPERAÇÃO NAS ÁREAS
DE FISCALIZAÇÃO, COOPERAÇÃO ADMINISTRATIVA,
DESENVOLVIMENTO GERENCIAL, TROCA DE
INFORMAÇÕES E DADOS, CESSÃO DE PESSOAL,
TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS, E DEMAIS
ATIVIDADES AFINS E CORRELATAS.

 

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
AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ, com sede à Rua dos Funcionários,
n.º1559, Cabral, nesta Capital, inscrito no CNPJ-MF sob nº 15.496.101/0001-72, doravante
denominada ADAPAR, neste ato representado por seu Diretor Presidente, Médico Veterinário,
OTAMIR CESAR MARTINS, brasileiro, portador da cédula de identidade n.º 782.724-5 da
SSP/PR e CPF nº 171.633.829-87, resolvem de comum acordo firmar o presente Acordo de
Cooperação, em consonância com a Lei Federal n.º 8.666/93, Lei Estadual n.º 6.191/12, em
conformidade com as cláusulas e condições a seguir:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

 

O presente Acordo de Cooperação Técnica tem por objetivo a mútua cooperação entre o Crea-
PR e a ADAPAR nas áreas de fiscalização, cooperação administrativa, desenvolvimento
gerencial, cessão de pessoal, desenvolvimento e integração de  tecnologias e troca de dados e
informações destinados ao cumprimento dos objetivos institucionais das partes, e demais
atividades afins, conforme o determinado no Plano de Trabalho e nos eventuais termos aditivos a
este acordo.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA CESSÃO DE TECNOLOGIA, EQUIPAMENTOS E DE PESSOAL

 

Para a consecução dos objetivos deste Acordo de Cooperação Técnica, os convenentes
poderão, respeitada a legislação pertinente, ceder, sob regime de comodato, os seguintes itens:

1. Microcomputadores, Servidor de rede e periféricos necessários;
2. Sistemas Informatizados e softwares;
3. Dados e informações.

§1º Os sistemas desenvolvidos e disponibilizados no presente Acordo de Cooperação Técnica
serão destinados exclusivamente para as atividades desenvolvidas pelos Convenentes, no que se
refere ao desenvolvimento das atividades mencionadas na Cláusula Primeira.

§2º Os convenentes estabelecem a possibilidade de ceder pessoal um ao outro, próprio ou
terceiro, visando à consecução da finalidade deste ajuste, ao desenvolvimento de competências
gerenciais voltadas às ações conjuntas e à Cooperação técnica para as atividades fins dos
convenentes, com autorização expressa da autoridade competente e nas condições declaradas
no ato da autorização, nos termos previstos, no que couber, na legislação vigente que rege a
matéria;

§3º Os convenentes estabelecem a possibilidade de cooperação técnica para capacitação mútua
de suas equipes.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA MANUTENÇÃO, GUARDA E SUPRIMENTO

 

Os convenentes se obrigam a manter os dados, informações e sistemas cedidos ou
desenvolvidos em perfeito estado de uso, providenciando, quando necessário, os reparos e as
manutenções essenciais em relação ao fornecimento dos serviços, assumindo todos os ônus
pertinentes.

§1º O acompanhamento e fiscalização do ajuste será efetuado, por parte da ADAPAR pelo
Gerente de Sanidade Vegetal, Marcílio Martins Araújo, ou preposto pelo mesmo indicado
expressamente, e por parte do Crea-PR, por sua Gerente de Fiscalização, Eng. Amb. Mariana
Alice de Oliveira Maranhão, os quais deverão emitir relatórios bimestrais de acompanhamento do
objeto conveniado.

§2º Em caso de rescisão do presente Acordo de Cooperação Técnica, conforme previsto na
CLÁUSULA OITAVA – DA DENÚNCIA OU RESCISÃO, os equipamentos cedidos serão
devolvidos, nas mesmas condições em que foram recebidos, sem prejuízo do disposto nos § 3º e
4º desta cláusula.

§4º A impossibilidade de devolução de quaisquer equipamentos cedidos pelas partes, por
qualquer motivo, ou a devolução dos mesmos com eventuais avarias e/ou alterações, obrigará ao
convenente a repor os bens faltantes, que deverão possuir as mesmas características, ou
superiores, dos equipamentos cedidos, respeitada a depreciação natural.

§5º Caberá a ADAPAR publicar o extrato deste Acordo de Cooperação de Técnica na Imprensa
Oficial Estadual, e o Crea-PR no Diário Oficial da União, ambos sob suas expensas.
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CLÁUSULA QUARTA – DA UTILIZAÇÃO

 

Os convenentes declaram que utilizarão os equipamentos constantes da Cláusula Segunda,
exclusivamente na consecução dos objetivos do Acordo de Cooperação Técnica estipulados na
Clausula Primeira, sujeitando-se a inspeções do convenente concedente, sempre que este achar
necessário.

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS COMUNICAÇÕES ENTRE OS PARTÍCIPES

 

Todas as comunicações entre os partícipes deverão ser feitas por escrito e protocoladas:

a. Quando dirigidas á ADAPAR, deverão ser encaminhadas ao servidor mencionado na
Cláusula Terceira, §1º, no endereço: Rua dos Funcionários, 1559, bairro Cabral, CEP
80.035-050 – Curitiba-PR.

b. Quando dirigidas ao Crea-PR, deverão ser encaminhadas ao servidor mencionado na
Cláusula Terceira, §1º, no endereço: Rua Padre Germano Mayer, 1169, bairro Alto da Rua
XV, CEP 80.045-310, ou endereço atual do Gestor por parte do Crea-PR.

 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

 

O presente Acordo de Cooperação Técnica entrará em vigência a partir da sua assinatura e
vigorará pelo prazo de 5 (cinco) anos, podendo ser sucessivamente renovado mediante Termo
Aditivo.

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS BENS REMANESCENTES

 

Os bens remanescentes que em razão deste Acordo de Cooperação Técnica tenham sido
cedidos, necessários à consecução do objeto, mas que não se incorporam a este, poderão, a
critério do partícipe cedente, ser doados ao partícipe que os recebeu.

Parágrafo único – A doação dos bens que trata o “caput” será feita em processo próprio, com a
devida declaração, emitida pelo dirigente máximo do partícipe cedente, demonstrando a
necessidade dos mesmos para a continuidade das atividades previstas no presente Acordo de
Cooperação Técnica.

 

CLÁUSULA OITAVA – DA DENÚNCIA OU RESCISÃO

 

Este Acordo de Cooperação Técnica poderá ser denunciado por qualquer dos partícipes e
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rescindido, durante a vigência, mediante provocação por escrito do interessado, com uma
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, ficando os convenentes responsáveis pelas obrigações
decorrentes do tempo da vigência.

 

CLÁUSULA NOVA – DO FORO

 

Os convenentes elegem o Foro da Comarca da Capital do Estado do Paraná, para dirimirem
todas e quaisquer questões oriundas da execução do presente Acordo de Cooperação Técnica,
com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne.

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

 

 

Curitiba, outubro de 2019.

 
 

RICARDO ROCHA DE OLIVEIRA OTAMIR CESAR MARTINS

Presidente do Crea-PR Diretor Presidente da ADAPAR

 

Documento assinado eletronicamente por Sergio Augusto Doerl, Testemunha, em 17/10/2019, às 08:35,
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 Paula Franciele da Silva Simeão, Testemunha, em 17/10/2019, às
08:39, 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
18/10/2019, às 09:13, 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 Otamir Cesar Martins , Usuário Externo, em 22/10/2019, às 17:38,
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 23/10/2019, às 10:12,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site www.crea-pr.org.br/sei-autentica, informando o
código verificador 0125071 e o código CRC F092E5FE.

Processo SEI! nº 2019/6-000249-7 Documento nº 0125071

Acordo de Cooperação (6072) DRI/SCAP 0125071         SEI 2019/6-000249-7 / pg. 5

http://www.crea-pr.org.br/sei-autentica

	Acordo de Cooperação (6072) DRI/SCAP 0125071

