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ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
N° 01/2014 - IBAM/IMAZON

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE
SI CELEBRAM O INSTITUTO BRASILEIRO DE

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IBAM E INSTITUTO
DO HOMEM E MEIO AMBIENTE DA AMAZÔNIA -
IMAZON.

O INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, doravante denominado
IBAM, com sede na cidade do Rio de Janeiro, no Largo IBAM, no 1, inscrito no CNPJ sob no
33645482/0001-96 neste ato representado por seu Superintendente Geral, PAULO TIMM,
identidade no 2028439-0, emitida pelo Conselho Regional de Administração/RJ, CPF no
457.512.429-04 e o INSTITUTO DO HOMEM E MEIO AMBIENTE DA AMAZÔNIA,
doravante denominado IMAZON. CNPJ n° 34.891.085/0001-67, associação sem fins
lucrativos, com sede na Rua Domingos Marreiros, 2020, Bairro de Fátima, Belém/PA, neste
ato representado por sua Diretora Executiva ANDRÉIA CRISTINA BRITO PINTO,
identidade n° 2512434, emitida pela Secretaria de Segurança Públíca/PA, CPF/MF n°
463.567.462-20, coletivamente neste instrumento denominadas "Partes" e individualmente
como "Parte", RESOLVEM celebrar o presente ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA,
com base na Lei n° 8.666/93, nos termos e cláusulas a seguir estipulados:

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

O presente Acordo tem por objeto a cooperação, o intercâmbio técnico-metodológico e o
apoio técnico-científico entre o IBAM e o IMAZON no desenvolvimento do Sistema Integrado
de Gestão Ambiental Municipal - SIGAM.

Parágrafo Primeiro - As atividades relativas a este Acordo serão detalhadas em um Plano
de Trabalho elaborado e aprovado em conjunto pelas Partes, passando a fazer parte deste
instrumento.

Parágrafo Segundo - O Plano de Trabalho deverá ter suas atividades concluídas dentro do
prazo de vigência do presente Acordo.

Parágrafo Terceiro - Em caso de paralisação ou redirecionamento das atividades de uma
das Partes, as ações assumidas serão objeto de novo plano de trabalho, podendo outras
instituições assumirem as atividades após discussão e devida aprovação dos partícipes
deste instrumento.

Parágrafo Quarto - Ações que venham a ser identificadas no decorrer da vigência do
presente Acordo, que contribuam para o alcance do objeto, poderão ser desenvolvidas
desde que sejam descritas e incorporadas ao Plano de Trabalho.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES

II - Compete ao IBAM;

'a. disponibilizar dados e informações necessárias à execução do objeto pactuado, na forma
e prazos acordados entre as partes durante a execução deste Acordo;

b. designar um responsável técnico para coordenação das ações necessárias á consecução
do objeto deste Acordo e de seus desdobramentos;

c. disponibilizar equipe técnica para execução dos trabalhos necessários ao cumprimento
deste Acordo, conforme estabelecido no Plano de Trabalho;

d. compartilhar as bases de dados e demais informações necessárias ao planejamento e/ou
execução das ações necessárias para o desenvolvimento do objeto do presente Acordo;

e. promover a articulação e o estabelecimento de parcerias com as organizações
governamentais relevantes para o cumprimento do objeto deste Acordo;

II - Compete ao IMAZON:

a. disponibilizar dados e informações necessárias á execução do objeto pactuado, na forma
e prazos acordados entre as partes durante a execução deste Acordo;

b. designar um responsável técnico para coordenação das ações necessárias à consecução
do objeto deste Acordo e de seus desdobramentos;

c. disponibilizar equipe técnica para execução dos trabalhos necessários ao cumprimento
deste Acordo, conforme estabelecido no Plano de Trabalho;

d. compartilhar as bases de dados e demais informações necessárias ao planejamento e/ou
execução das ações necessárias para o desenvolvimento do objeto do presente Acordo;

e. promover a articulação e o estabelecimento de parcerias com as organizações
governamentais relevantes para o cumprimento do objeto deste Acordo;
f. planejar junto com as instituições beneficiárias do objeto deste acordo - 10 municípios-
piloto do Pará e Programa Municípios Verdes do Governo do Estado do Pará (PMV-PA) -
agenda para desenvolvimento do SIGAM, incluindo a coleta de requisitos e a revisão das
ferramentas computacionais do sistema;

g. desenvolver ferramentas computacionais para construção do SIGAM;

h. realizar cursos em geotecnologia para auxiliar a operacionalização do SIGAM.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

I. Pelo IBAM - Competirá a Diretora Tereza Cristina Barwick Baratta, RG 11827482-8, o
exercício da coordenação das ações deste Acordo, podendo ainda, a Diretoria Executiva
prover a substituição da pessoa acima por outro(a) funcionário(a) deste Instituto.
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Pelo IMAZON - Competirá ao Pesquisador Adjunto Amintas de Oliveira Brandão Jr., RG
4889903, o exercício da coordenação das ações deste Acordo, podendo ainda, a
Diretoria Executiva prover a substituição da pessoa acima por outro(a) funcionário(a)
deste Instituto.

CLÁUSULA QUARTA - DA UTILIZAÇÃO DE PESSOAL

O pessoal utilizado pelos partícipes na execução deste Acordo, na condição de servidor,
empregado, autônomo, empreiteiro ou a qualquer outro título, nenhuma vinculação ou direito
terá em relação à outra Parte, ficando a cargo exclusivo da respectiva Parte a integral
responsabilidade no que concerne aos seus direitos, mormente os trabalhistas e
previdenciários, inexistindo qualquer solidariedade ou subsidiariedade entre os partícipes.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

O presente instrumento não prevê a transferência de recursos financeiros entre os
partícipes, ficando cada Parte responsável pelos recursos necessários á implementação das
ações que forem de sua responsabilidade.

CLÁUSULA SEXTA - DA LOGÍSTICA

Para a execução deste Acordo de Cooperação Técnica serão empregados os bens,
materiais e equipamentos pertencentes a cada partícipe.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS BENS

Não haverá transferência da propriedade dos bens que vierem a ser disponibilizados pelas
Partes para o cumprimento deste Acordo, devendo os mesmos serem restituídos de
imediato à Parte proprietária no caso de rescisão, denúncia ou ao fim da vigência deste,
salvo expressa disposição escrita em contrário, firmada em Acordo aditivo ou em plano de
trabalho específico.

CLÁUSULA OITAVA - DA EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE

Os vínculos jurídicos, financeiros ou de qualquer natureza assumidos singularmente por
uma das Partes são de sua exclusiva responsabilidade, não se comunicando a título de
solidariedade ou subsidiariamente à outra Parte.

CLÁUSULA NONA - DA SUBCONTRATAÇÃO

Os partícipes poderão subcontratar terceiros para executar tarefas constantes em suas
obrigações, descritas na Cláusula Primeira. Para isso, cada parte seguirá suas regras de
contratação.
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CLÁUSULA DÉCIMA - DA PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO DOS TRABALHOS

Durante a fase de desenvolvimento do SIGAM, todo e qualquer resultado técnico ou
inovação tecnológica decorrentes de trabalhos no âmbito do presente Acordo, serão
atribuídos conjuntamente às Partes, sendo vedada a sua divulgação total ou parcial sem o
consentimento prévio e formal destas.

Parágrafo Primeiro - O referido consentimento deverá ser solicitado por escrito e, não
tendo as Partes se manifestado em 60 dias, fica a Parte solicitante liberada para fazer uso
das informações fruto deste Acordo, observado a cláusula seguinte.

Parágrafo Segundo - O SIGAM quando concluído será de domínio público do Governo do
Estado do Pará e dos 10 (dez) municípios-piloto do Pará.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA- DA DIVULGAÇÃO, PROMOÇÃO E PUBLICIDADE
Em qualquer divulgação, promoção ou publicidade relacionada com atos, ações e atividades
objeto do presente Acordo será obrigatoriamente destacada, de igual forma, a participação
das Partes, e essas ações deverão ter caráter educativo, informativo ou de orientação
social, delas não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção
pessoal de autoridades ou servidores públicos.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DO SIGILO DAS INFORMAÇÕES

As partes, seus representantes, prepostos, empregados e quaisquer pessoas que tenham
acesso a informações, obrigam-se a observar e guardar, em toda a sua extensão, o sigilo
das informações coletadas no âmbito do desenvolvimento das atividades decorrentes deste
Termo.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA — DAVIGÊNCIA

A vigência deste ACORDO é de 2 (dois) anos, contados a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado, por igual período, mediante a celebração de Termo Aditivo.

CLAUSULA DÉCIMA-QUARTA - DA ALTERAÇÃO

O presente Acordo de Cooperação Técnica poderá ser alterado, de comum acordo das
Partes, sempre que necessário ao bom andamento e conclusão dos trabalhos, desde que
mantido o seu objeto, mediante Termo Aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA-DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
O presente Acordo de Cooperação Técnica poderá ser rescindido pelo descumprimento das
obrigações pactuadas independentemente de prévia notificação ou interpelação judicial ou
extrajudicial.

Parágrafo Primeiro - Qualquer dos Partícipes poderá denunciar o presente Acordo,
independente da ocorrência de quaisquer motivos e sem que lhe caiba qualquer sanção,
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desde que o faça mediante aviso prévio, por escrito, de 30 (trinta) dias. resguardados os
projetos em andamento.

Parágrafo Segundo - Nos casos de rescisão ou denúncia, as pendências ou trabalhos em
fase de execução serão definidos e resolvidos de comum acordo para qüe se atribuam as
responsabilidades relativas à conclusão ou extinção de cada um desses trabalhos e das
pendências dos trabalhos em andamento.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - DAS NOTIFICAÇÕES / PETIÇÕES

Quaisquer notificações ou requerimentos previstos, consideradas ou efetivas neste Acordo
de Cooperação e Técnica, serão feitas por escrito e apresentadas pessoalmente, pelo
correio, e-máil ou fax, à parte solicitada, no endereço abaixo especificado ou em qualquer
outro especialmente eleito pelos partícipes e comunicado por escrito aos responsáveis pela
notificação ou solicitação. Os endereços determinados são:

IBAM: Largo IBAM n° 1 - Humaitá, Rio de Janeiro / RJ, 22271-070

IMAZON: Rua Domingos Marreiros, 2020. Bairro Fátima. CEP: 66.060-162 - Belém - Pará -
Brasil.

CLÁUSULA DECIWIA-SETIWIA - DO FORO

Fica eleito para dirimir dúvidas ou controvérsias oriundas do presente ACORDO, que não
puderem ser resolvidas amigavelmente pelos partícipes, o Foro da comarca de Belém/PA.

E por estarem de pleno acordo, assinam o presente Instrumento, em 3 (três) vias de igual
teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

Belém-PA, de de 2014.

<V
PAULO TIMM

Superintendente Geral do IBAM

Testemunhas:

RG:

Norrie:

CPF:

RG:

,/

ANDREIA ®KlSTINA BRITO PINTO
Diretora Executiva do Imazon


