
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N. /2014/PMBN/SEMMA

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
BRASIL NOVO - PREFEITURA MUNICIPAL -
PMBN E A UNIVERSIDADE FEDERAL DO
PARÁ - UFPA.

O MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO - PREFEITURA MUNICIPAL - PMBN, pessoa
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF om o n. 34.887.950/0001-00, com
sede na Av. Castelo Branco, n. 821, Centro, Brasil Novo/PA, doravante denominado
MUNICÍPIO, neste ato representado pela Excelentíssima Sra. Prefeita Municipal, Marina
Ramos Sperotto, brasileira, casada, agente político, portadora do RG n. 3450535-
SSP/PA, inscrita no CPF/MF com o n. 392.086.642-87, residente e domiciliada na Av.
Castelo Branco, n. 1.186, Centro, Brasil Novo/PA, e a UNIVERSIDADE FEDERAL DO
PARÁ - UFPA, Entidade Autárquica Federal de Ensino Superior vinculada ao Ministério
da Educação, criada pela Lei Federai n. 34.191, de 02.07.1957, com sede na Rua
Augusto Corrêa, n. 01, Cidade Universitária Prof. José da Silveira Neto, Campus
Universitário do Guamá, CEP. 66.075-110, inscrita no CNPJ/MF com o n.
34.621.748/0001-23, doravante denominada UFPA, neste ato representada pelo seu
Magnífico Reitor, Prof. Dr. Carlos Edilson de Almeida Maneschy, brasileiro, servidor
público, portador do RG n. 4059742-SSP/PA, inscrito no CPF/MF com o n. 066.166.902-
53, residente e domiciliado na Av. Conselheiro Furtado, n. 2.905, Apto. 901, Cremação,
Belém/PA, resolvem celebrar este TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, regido pela
Lei Federal n. 8.666/93, naquilo que couber, e demais normas pertinentes, em
conformidade das disposições expressas nas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1- Este Termo tem por objeto estabelecer um regime de cooperação técnico-científica
entre a UFPA e o MUNICÍPIO, com vista em estabelecer parcerias na realização de
projetos de pesquisa, ensino e extensão e outras atividades que promovam a
aproximação entre as duas instituições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE EXECUÇÃO

2.1 - As ações visadas neste Termo serão formalizadas e elaboradas em conjunto pelo
MUNICÍPIO e pela UFPA e executadas por seus representantes ou pessoas
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regularmente indicadas por eles em todos os atos que tornem necessários à efetiva
execução do pactuado.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
3.1 - Este Termo não implica em ónus para nenhuma das partes cooperantes, tendo em
conta a disponibilidade de cada uma delas no uso de sua equipe técnica, materiais e
equipamentos.

3.2 - Os aportes financeiros que venham a ser necessários disponibilizar para a
execução deste Termo serão consignados em Termos Aditivos Específicos para este
fim e que passarão a fazer parte integrantes deste instrumento.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS HUMANOS

4.1 - Os recursos humanos serão disponibilizados pela UFPA em quantidade e
qualidade necessárias a perfeita elaboração e realização dos trabalhos ou atividades
constantes neste Termo, não havendo nenhum vínculo de natureza jurídico/trabalhista,
de qualquer espécie, com o MUNICÍPIO,

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES

5.1 - Constituem obrigações do MUNICÍPIO:

I - prorrogar, mediante a assinatura de Termo aditivo, a vigência deste Termo de
Cooperação, quando houver necessidade, limitada a prorrogação ao exato período do
atraso verificado;

II - acompanhar e avaliar os resultados provenientes do Termo, examinando e
aprovando os relatórios de execução, na forma da legislação em vigor;

III - avaliar, acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento das atividades necessárias à
execução do objeto deste Termo.

5.2 - Constituem obrigações da UFPA:

I - responsabilizar-se pela execução do objeto deste Termo, previsto na Cláusula
Primeira;

II - na execução do objeto deste Termo, cumprir os prazos e metas estabelecidos no
Plano de Trabalho;

III - Prestar informações e esclarecimentos sempre que solicitados, desde que
necessários ao acompanhamento e controle da execução do objeto deste Termo;
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IV - apresentar no prazo de 30 (trinta) dias após a vigência estipulado na Cláusula Nona,
relatório circunstanciado contendo os resultados dos trabalhos realizados, consideradas
as finalidades previstas neste Termo.

CLÁUSULA SEXTA - DO PLANO DE TRABALHO

6.1 - As atividades oriundas do cumprimento deste Termo deverão estar descritas no
Plano de Trabalho e em conformidade com o objetivo do acordado entre as partes, o
qual fora elaborado em conjunto e por elas previamente aprovado.

6.2 - Poderão ser firmados Termos Aditivos nos quais serão descritas detalhadamente
as ações contidas no Plano de Trabalho.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA COORDENAÇÃO

7.1 - Serão responsáveis pela coordenação e gestão deste Termo a Sra. Zelma Luzia
da Silva Campos, Secretária Municipal de Meio Ambiente, por parte do MUNICÍPIO, e o
Sr. Marlon Costa de Menezes, por parte da UFPA, competindo-lhes acompanhar e
supervisionar cada atividade desenvolvida.

CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO

8.1 - Este Termo será publicado no Diário Oficial da União, em forma de extrato, de
acordo com o disposto no art. 61, § r, da Lei Federal n. 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

9.1 - Este Termo vigorará por 36 (trinta e seis) meses a contar da data da sua
publicação e poderá ser modificado, complementado ou prorrogado, havendo
concordância entre os partícipes, mediante a lavratura de Termos Aditivos.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PROPRIEDADE E EXPLORAÇÃO DOS RESULTADOS

10.1 - Caso resultem da consecução deste instrumento, inventos, aperfeiçoamento ou
inovações passíveis de obtenção pelos direitos de proteção de propriedade intelectual,
por meio dos mecanismos de patente de invenção, patente de modelo de utilidade,
desenhos industriais, marca, circuito integrado, conhecimento tradicional, know-how,
bem como, direitos de exploração económica pertinente a obras intelectuais, tais como:
artísticas, cientificas ou literárias e programas de computador, nos termos de legislação
brasileira, das Convenções Internacionais de que o Brasil seja signatário, serão
protegidos em nome das partes, na proporção da participação de cada um, no Brasil e
no exterior, respeitando o direito do autor. , , - :
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10.2 - A forma de proteção e comercialização no Brasil e no Exterior, da propriedade
intelectual serão de responsabilidade das partes, proporcional ao percentual da
cotitularidade.

10.3 - Os direitos relacionados á comercialização, uso da propriedade intelectual, sua
licença e cessão a terceiros, bem como as formas de apropriação dos resultados
patenteáveis ou não, serão definidos em instrumento específico, devendo este ser
averbado e/ou registrado no órgão competente, quando for o caso.

10.4 - As novas metodologias resultantes do desenvolvimento das atividades previstas
neste instrumento poderão ser utilizadas pelas partes para uso próprio, no ensino e na
pesquisa.

10.5 - Ocorrendo troca de material científico entre as partes, esta deverá atender a
legislação nacional e internacional e as convenções internacionais que o Brasil seja

signatário.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

11.1 - As Partes devem proteger todas as informações confidenciais que sejam geradas
ou fornecidas ao abrigo do presente instrumento e de seus Termos Aditivos Específicos,
a contar de sua assinatura até mais 05 (cinco) anos após o término do instrumento, e se
gerados bens passíveis de proteção conforme cláusula supra, o sigilo será de 20 anos a
contar da assinatura do instrumento específico, nos termos previstos na legislação em
que as partes sejam signatárias.

11.2 -Nenhuma das Partes poderá divulgar informação identificada como confidencial
sem autorização prévia, salvo a empregados pertencentes ao quadro de funcionários,
contratantes ou subcontratantes, devendo a divulgação ser estritamente limitada ás
partes envolvidas no projeto acordado entre os participantes, e/ou pessoal autorizado de
entidades associadas ao projeto ou ao presente Instrumento.

11.3 - A divulgação científica por meio de artigos em congressos, revistas e outros
meios, relacionados ao objeto deste instrumento poderão ser realizados mediante
autorização por escrito das partes, e não deverá em nenhum caso exceder o
estritamente necessário para a execução das tarefas, deveres ou contratos relacionados
com a informação divulgada.
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11.4 - Os destinatários da informação confidencial comprometer-se-ão, por escrito, a
manter o caráter confidencial da mesma, devendo as Partes assegurar o cumprimento
de tal obrigação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO ACESSO A CONHECIMENTO TRADICIONAL

12.1 - Caso a consecução deste Termo de Cooperação e seus Aditivos envolva acesso
a conhecimento tradicional, este deverá ocorrer mediante anuência prévia junto às
comunidades locais ou indígenas, por instituição nacional interessada em acessar
conhecimento tradicional, seguindo as diretrizes emanadas das resoluções do CGEN,
para o caso a que se aplicar e ao qual se realizar programa, pesquisa ou projeto, em
conformidade com a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, nos
termos da Legislação Brasileira, mais especificamente da Medida Provisória n° 2.186-16
de 23/08/2001; a Resolução n° 304/2000-CNS, Lei n° 6.938/8, Lei Estadual n°
7.389/2010, e das demais Legislações sobre meio ambiente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA RESCISÃO E DENÚNCIA

13.1 - Ocorrendo descumprimento de qualquer cláusula prevista neste Termo, será este
dado como rescindido mediante a comunicação escrita feita com antecedência mínima
de 30 (trinta) dias, ficando os partícipes responsáveis pelas obrigações e beneficiando-
se das vantagens somente em relação ao período em que participaram do acordo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES

14.1. Este Termo poderá ser alterado, exceto quanto ao seu objeto, por meio de termos
aditivos, após deliberações definidas previamente pelos partícipes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1 - Os casos omissos ou interpretações duvidosas devem ser resolvidos entre as
partes, conforme disposto na legislação aplicável, na Lei Federal n. 8.666/1993, e nas
respectivas normas correlatas, sendo as soluções formalizadas através de Termos
Aditivos que passarão a integrar este instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

16.1 - As questões porventura oriundas da interpretação deste Termo não resolvidas
administrativamente serão dirimidas pela Subseção Judiciária da Justiça Federal do
Pará, nos termos do art. 109 da Constituição Federal de 1988. s'?*vc^
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E, por estarem assim justos e acordados com as condições e cláusulas estabelecidas
acima, os partícipes firmam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na
presença das testemunhas abaixo que também subscrevem.

Brasil Novo/PA, de de 2014

Marina Ramos Sperotto
Prefeita Municipal de Brasil Novo

Prof. Dr. Carlos Edilson de A. Maneschy
Reitor da Universidade Federal do Pará

TESTEMUNHAS:

1. „ 2.

Testemunha do 1a Partícipe Testemunha do 2a Partícipe
CPF: 2 *>'l V H' 6^1 M l\: Z?/\.%3- Q-^ ^
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TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N. /2014/PMBN/SEMMA

PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS

Proponente; CNPJ/MF:
Município de Brasil Novo - Prefeitura Municipal (PMBN) 34.887.950/0001-00
Endereço:
Av. Castelo Branco, N° 821, Bairro Centro
Cidade: U
Brasil Novo P/

F: CEP:
<V 68,148-000

Convenente: CNPJ/MF:
Universidade Federal do Pará (UFPA) 34.621.748/0001-23

Endereço:
Rua Augusto Corrêa, N° 01, Cidade Universitária Prof. José da
Guamá
Cidade: U
Belém P/

F: CEP:
\0

Silveira Neto, Campus Universitário do

2. PERÍODO DE EXECUÇÃO

Início: janeiro de 2014

Término: dezembro de 2016

3. JUSTIFICATIVA

O município de Brasil Novo - PA, desde 2007, consta na "lista dos municípios
amazônicos prioritários para ações de prevenção, monitoramento e controle do
desmatamento ilegal", uma vez que nesses municípios serão priorizadas as medidas de
integração e aperfeiçoamento das ações de monitoramento e controle de órgãos federais,
o ordenamento fundiário e territorial e o incentivo a atividades económicas
ambientalmente sustentáveis, essa lista também é simplesmente chamada de "lista dos
municípios desmatadores", que foi instituída pelo MMA (Ministério do Meio Ambiente),
com o objetivo de coibir o avanço do desmatamento ilegal na Amazónia. Até 2012, o
município perdeu 258.876,69 hectares, correspondendo a 40,66% da área territorial do
município.
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Nesse contexto ganha fôlego um novo conceito de desenvolvimento local, os
"municípios verdes", nos quais progresso económico e inclusão social aliam-se à
preservação do meio ambiente, privilegiando atividades produtivas sustentáveis. Essas
características estão na essência de um município verde, que se caracteriza por
desenvolver atividades produtivas sustentáveis com baixa emissão de carbono e alta
responsabilidade socioambiental. O município verde estimula: (i) a governança local para
ampla gestão municipal do meio ambiente; (ii) o manejo florestal; (iii) a intensificação da
agropecuária e do reflorestamento; (iv) o uso sustentável e a conservação das funções
ecológicas das florestas e remanescentes; e (v) a recuperação de Áreas de Preservação
Permanente e Áreas de Reserva Legal.

O Município de Brasil Novo passa atualmente por um processo de transição
para um novo modelo de desenvolvimento, que seja sustentável e a UFPA como
instituição detentora de conhecimento técnico-científico extremamente relevante, pode
fornecer auxílio necessário a esse processo, realizando uma troca de conhecimento e
experiências em um regime de cooperação mútua. Desta maneira, torna-se então
fundamental e necessária a criação e execução deste Plano de Trabalho, visando o bem
comum e a promoção da aproximação e parcerias entre as duas instituições.

4. METAS

1. Desenvolver projetos de ensino, pesquisa e extensão, com a participação ativa das
duas instituições;

2. Permitir o desenvolvimento de trabalhos científicos a partir dos dados oriundos das
atividades efetuadas na área do município;

3. Realizar o intercâmbio de experiências e informações entre a comunidade académica e
a população do município de Brasil Novo;

3. Apoiar atividades que promovam a recuperação ambiental, proteção dos recursos
naturais e conservação da biodiversidade;

4. Difundir a educação ambiental para a população de Brasil Novo, sensibilizando-os
sobre a importância da conservação dos recursos naturais.

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ATIVIDADES

Identificar produtores rurais que desejam se envolver nas
atividades desenvolvidas pelos projetos.

Diagnóstico socioeconômico dos produtores rurais selecionados,

Prestar apoio técnico aos produtores rurais setecionados para a
recuperação ambiental da propriedade.
Acompanhamento e monitoramento das atividades de
recuperação ambiental.
Elaboração de produtos técnicos e científicos com base nas
ações propostas.
Disseminar as ações através de participação em eventos
técnico-científicos.

Difundir a Educação Ambiental para a população do município.
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cialiíaçao em Direitos Hbnísno- c Ducríidsdf - r OHDI". Toial dt
Htns Licitado*. 00001. Fundamento Lca.il- An :4". Inciso XIII dí
Lei n° Í.6MÍ de 21/06íl993. Jmiilleju\ A con:r.itada c instituição
rceimcnlBlmcnit ineumhida dn fomenlo nu eiiiino e à písquisi. entre
outras coras Dfclsr«ç*o dí- Disponu cm 2fi.it2.20l4. DAN1ELA
VIANNA fORTCZ DE SOUZA Prõ-rciiora de Adminiitraeio. cm
tícnítio Rjtirt.icio cm 2Kí02 2014 C MHOS EniLSON DF AL-
MEIDA MANLSCHV. Rcitór. Valor tilpbal Rí .'02400.00 CNP]
CONTRArADA • US.572 S70(10(IO:-5I» FI'NI)A( .\ODE AMPARO T
DESENVOIVIMI.NTO DA PFSyriKA

\l) \' J'WS*'IOH -ÍATRATO DE DISPENSA 1JE

-r-ntiian* C AptrfciÇOa-
n,i IVrmentacao do ea-
i- OÇIOOI Fundamento
j Jc 3l,0(>i 199J Jus-
ialnJcntc incumbida do

N' Processo 20154/2014 (Ihj
ri/aç3o do Dinâmico da D.odn
mento dr^ Pioces^os Meiahõlk-o^ tn
cau no Kiadu do Para". Tnijl .lê Ikii1
l ega\n 24°. Inciso XIII da l ti

Dispcnsn cm ^5,02/2014 EDSON ORTI7 DE MATOS Pro-reiior de
Administração Ronricafao cm 2V»:,'2I)I4 CARI O5! EDILSON DF
ALMFIDA MANESCHY Reitor Valor Glubal RS 60:.700.00 CNPJ
CONTRATADA . OS.S72 STOVOCOI-S1* FUNDACAODF. AMPARO E
DESENVOLVIMENTO DA PESOWSA

(SIDEC - 2K'02'2014) 1531)61-1 Í2KI-2UI 1NLSIH410

UNIVERSIDADE FtUERAl. DA PARAÍBA

CfimiitiieamrK a suspensío dj iitiuv"" luptatliada, publi-
cadj no DOU em IWIOOM Ohjeto Prc^Sii Eleirõnieo - CON-
TRATAÇÃO nr EMPRFSA ESPECIALIDADE NA PRESTAÇÃO
[)E SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRES-
TRES NACIONAIS c operacional l/J,-3o de reservas, marcação; ré-
marcação de bilhetes para atendei a UrPB i tuas unidades, bem

UNIVERSIDADE FEDERAL DO 1'ARANÁ

N" Pi acosso 0<425!)"0 10-71 Ohiclo Apoio admmisiranvo. iclor
Bi Tuial de liem Liciu«icn- (Kuioi F-unn^uienco Lcjal- An 21".
Inciso XIII rtn Lei n" 1 liMi de .•*! (HS m î insiiHcauva Despes.i-
com cslJ uASG Declaração (U Discas,, eu 27,02 2014 I.\.'l7
Cl AUDIO hERNANDIS DIH-K« J, S,l.>i R.iniledtão cm
-J.O^^HM LÚCIA RCdINA ASS1 M Í V A O MONTANHIN1 Tra
Renora Jc Pianejamcnlo Valor (ilohal R1 4" íOO.IXI. CNP] Ct>N-
1 H ATADA 7S 350.1RS.1rt001-|í? Fl^DAC AODA UNIVtBSIDA-
[JC FfDERAL. DO PAHANA l ' \R- \ DESt N\'LVIMENTO DA

,!',:• -. \, \ H A V I '.:<,

UNIVERSIDADE FFDERAL DO PARÁ

txTií\io ni umino RE CCOPERH'^"
I'RK,ÀI>

.
\S<".

V Mruces») OI.4%,'2(ll47-74 . (Jbitio. ['rcgào Lielronico - O [>'t-
\enie prcyílo icm por ftbjeio a irnpl.iniiî .jo de ii^Lem^ de registro de

mt^rVctn-irairiirt de Cuntiba c'Patolina t s.i Outro de Eslacoe'
ExperimeriiaiF Canguiri, deita LViveisidadc Tnwl de Itens Liciiado;
OOflfl l-dii«l 05/O.V/I014 de ONhno .«, 12lni(t t de 14h i*. 17hdO.

i -IA hr,auteiiucidjitlr.;i.


