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ACORDO DE COOPERAÇÃO E INTERCÂMBIO
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE

BRASÍLIA

-

FUB

e

A

SECRETARIA

DE

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
DO DF - SEAGRI - DF

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB, instituição

federal, fundação pública, criada pela Lei n.° 3.998 de 15/12/61, instituída pelo
Decreto n° 500 de 15/01/62, inscrita no CNPJ/MF sob n.° 00.038.174/0001-43,
sediada no Campus Universitário Darcy Ribeiro, Asa Norte, Brasília-DF, doravante

denominada FUB, neste ato representada por seu presidente, Prof. Ivan Marques de
Toledo Camargo, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Brasília-DF,

portador do CPF/MF n° 201.411.481-00 e da carteira de identidade n° 581.564 SSP-

DF, credenciado por Decreto Presidencial de 14/11/2012, publicado no D.O.U de
16/11/2012, com a competência do respectivo Estatuto, e a SECRETARIA DE
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DF - SEAGRI-DF, inscrita no

CNPJ sob o n° 03.318.233/0001-25, com sede no Parque Estação Biológica - Asa
Norte - CEP 70.770-914 - Brasília - DF, doravante denominada SEAGRI-DF, neste
ato representada por seu Secretário, Sr. Lúcio Taveira Valadão, portador do CPF n°
151.847.221-49 e do RG n° 419.391 SSP/DF - resolvem celebrar o presente Acordo,
conforme as cláusulas a seguir pactuadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Acordo de Cooperação tem como objeto a conjugação de
esforços entre as partes, mediante utilização de tecnologias, recursos humanos,
materiais e científicos disponíveis visando à implementação conjunta de programas,
atividades de ensino, pesquisa, extensão e prestação de serviços á comunidade,
envolvendo a utilização conjunta do Hospital Escola de Grandes Animais da Granja
do Torto (HVet), situado na Granja do Torto, Galpão 4, Asa Norte.
Nenhuma das atividades previstas neste Acordo poderá ser
implementada ou exigida sem a prévia celebração de contratos, convênios e/ou
termos de execução descentralizada para cada uma delas.

PARÁGRAFO ÚNICO - As finalidades deste Acordo serão cumpridas mediante
Planos e/ou Programas de Trabalho e/ou Projetos específicos, elaborados em
conjunto ou não pela SEAGRI-DF E FUB, formalizados por contratos, convênios ou
termos de execução descentralizada específicos.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS PROGRAMAS, PLANOS DE TRABALHO E/OU

P \ PROJETOS
Os Programas, Planos de Trabalho e/ou Projetos mencionados neste
Acordo e celebrados por meio de contratos, convênios e/ou termos de execução

%H^escentralizada específicos, deverão conter as especificações técnicas e científicas
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de cada área, as informações constantes do Artigo 116 Parágrafo Primeiro da Lei
8.666/93, INMF/STN 01/97, posteriores alterações e demais normas regulamentares.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE EXECUÇÃO
A cessão do Hospital Veterinário da Faculdade de Agronomia e
Medicina Veterinária da UnB (HVeT), bem como dos galpões e salas somente
poderá se dar após a assinatura de um Termo de Permissão de Uso específico, que
será precedido de um termo de vistoria a ser realizado por equipe de servidores da
FUB e da SEAGRI nomeada para tal finalidade. O Termo de Vistoria será parte
integrante do Termo de Permissão de Uso.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
1. Constituem Obrigação da FUB:
1.1.

Alocar

recursos

humanos

e

materiais necessários para executar os

atendimentos de rotina do HVet.

1.2 Recrutar selecionar e treinar, quando necessário os recursos humanos
participantes das ações previstas na Cláusula Primeira.

1.3. Colaborar na manutenção dos equipamentos utilizados nas ações decorrentes
deste Instrumento.

1.4. Manter em boas condições os prédios cedidos para o desenvolvimento da rotina
de atendimento do Hvet.

1.5. Responsabilizar-se por quaisquer danos comprovados, que venham a ser
causados, dolosa e culposamente, por seus professores, alunos ou propostos ao
patrimônio da SEAPA_DF, quando da execução deste instrumento.
1.6. Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista e
previdenciárias, decorrentes dos seus recursos humanos, alunos e prepostos,
utilizados nos trabalhos bem como por todos os ônus tributários ou extraordinários
que incidam sobre o presente termo.

2. Constituem Obrigação da SEAGRI-DF:

2.1. Alocar recursos humanos necessários para executar ações de sua competência
que trata o presente convênio.

2.2 Colaborar nas ações para recrutar selecionar e treinar, quando necessário os
recursos humanos participantes das ações previstas na Cláusula Primeira.
2.3. Colaborar, sempre que possível, na manutenção dos equipamentos utilizados
nas ações decorrentes deste Instrumento.

2.4. Colaborar, sempre que possível, na manutenção dos prédios cedidos para o
desenvolvimento da rotina de atendimento do Hvet.

2.5. Responsabilizar-se por quaisquer danos comprovados, que venham a ser
causados, dolosa e culposamente, por seus empregados ou prepostos ao patrimônio
a FUB, quando da execução deste instrumento.
.6. Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista e
revidenciárias, decorrentes dos seus recursos humanos, alunos e prepostos,
utilizados nos trabalhos bem como por todos os ônus tributários ou extraordinários
que incidam sobre o presente termo.
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CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
Não há recursos financeiros envolvidos. Sendo que, caso a
implementação dos referidos programas requeiram apoio financeiro, poderão os
participantes apresentar propostas em conjunto ou separadamente, a agências

nacionais ou internacionais de financiamento. As partes poderão cobrar pela
prestação de serviços.

CLÁUSULA SEXTA - DA ADMINISTRAÇÃO
Quatro representantes indicados formalmente dentro de 30 (trinta) dias da
assinatura do presente Instrumento, responderão pela administração do Acordo,
sendo dois indicados pela FUB e dois pela SEAGRI-DF, que exercerão suas

atribuições na forma do Regimento Interno a que estiverem sujeitos, se
responsabilizando inclusive pelas comunicações entre as partes.

PARÁGRAFO ÚNICO: Aos representantes da SEAGRI-DF e da FUB, competirão:
•

Zelar pelo cumprimento integral das cláusulas pactuadas neste instrumento.

•

Gerenciar a execução do Instrumento conforme os Objetivos e termos do
Plano de Trabalho.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÁO
O presente Convênio será publicado no Diário Oficial da União, na forma de
extrato, às expensas da FUB, no prazo de 20 dias a partir da assinatura.
CLÁUSULA OITAVA - DO FORO

As partes elegem o Foro da Justiça Federal em Brasília-DF, para
dirimir questões decorrentes deste instrumento, renunciando a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA

O presente convênio terá vigência de 20 (vinte) anos a partir da data da
assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DIVULGAÇÃO
Qualquer ação promocional em função deste Acordo, ou de instrumentos

; .

celebrados com fundamento no mesmo, só poderá ocorrer mediante expressa
autorização das partes.

RÁGRAFO ÚNICO: Fica vedado aos partícipes utilizarem nomes, símbolos ou

iji^agens que caracterizem promoção pessoal de autoridades e servidores públicos.

fCláusula décima primeira - dos casos omissos
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Os casos omissos, não previstos neste acordo, serão objeto de consulta aos
partícipes por escrito, e resolvidos conforme disposto na legislação aplicável em
especial Lei 8.666/93, Decreto 93.872., INMF/STN 01/97 e posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO EALTERAÇÕES
O presente acordo poderá ser alterado, exceto quanto ao seu objeto, por meio
de Termos Aditivos, bem como rescindido de comum acordo entre as partes, a
qualquer tempo por inadimplência total ou parcial de quaisquer das obrigações ou
condições pactuadas, mediante notificação por escrito à parte inadimplente, ou
unilaterajmente, desde que a parte rescendente comunique à outra por escrito, com
antecedência mínima de 12 (doze) meses, não prejudicando os trabalhos que
estejam em curso.

E assim por estarem justas e acordadas sobre todas e cada uma das

cláusulas 0 condições aqui pactuadas, as partes assinam o presente Instrumento em
02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, para
que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Brasília,

Prof. Ivan Marques de Toledov
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de

margo

Lúcio Taveira XAaIadão
Secretário de Estado

Presidente
FUB

SEAGRI-DF
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