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Acordo de Cooperação Técnica nº 01/2019 que, entre si, 

celebram o Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de 

Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento 

Rural do Distrito Federal - SEAGRI/DF e Agência Goiana de 

Defesa Agropecuária - AGRODEFESA/GO. 

O Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e 

Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, doravante denominada SEAGRI, inscrita no CNPJ sob 

o nº 033.18.2333/0001-25, neste ato representado pelo seu Secretário de Estado DILSON 

RESENDE DE ALMEIDA, nomeado pelo Decreto de 01 de janeiro de 2019 do Governo do Distrito 

Federal, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, portador da identidade nº 576.826, emitido 

pela SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº 221.158.381-49 e a Agência Goiana de Defesa Agropecuária, 

doravante denominada AGRODEFESA, inscrita no CNPJ de nº 06.064.227/0001-87, CEP: 74.830- 

130, neste ato representado por seu presidente, JOSE ESSADO NETO, portador da identidade nº 

130500 22 VIA-SSP/GO, inscrito no CPF 015.866.531-72, celebram o presente Acordo de 

Cooperação Técnica e Operacional, considerando a necessidade de execução de ações integradas, 

sujeitando-se, no que couber, à legislação pertinente, mediante as cláusulas e condições a seguir 

estabelecidas. 

1 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 O presente instrumento tem por objetivo estabelecer as bases gerais de recíproca 

cooperação técnica e operacional entre a SEAGRI, por intermédio da Subsecretaria de 

Defesa Agropecuária, e a AGRODEFESA, visando o desenvolvimento tecnológico, o 

assessoramento mútuo, a capacitação e operação conjunta e integrada na região limítrofe 

da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE/DF, o 

compartilhamento de informações sanitárias e a cessão do software utilizado pela 

AGRODEFESA a esta Secretaria, conforme plano de trabalho anexo a este instrumento. No 

âmbito desse acordo estão previstas as seguintes ações: 

1.1.1 Promover a cooperação ou integração de ações de fiscalização nas áreas de defesa 

sanitária animal e vegetal e de inspeção; 

1.1.2 Proporcionar capacitações e troca de conhecimentos técnicos e gerenciais; 

1.1.3 Disponibilizar o acesso externo ao SIDAGO e ao SIDAGRO para os servidores da 

SEAGRI e AGRODEFESA, respectivamente, como forma de consulta aos códigos 

de estabelecimentos, eventos agropecuários, relatórios e outras informações 

relevantes; 

1.1.4 Realizar a cessão do código-fonte do SIDAGO, de propriedade da AGRODEFESA, 

à SEAGRI; Lê e 

1.1.5 Promover a padronização de legislações e procedimentos; | 
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1.1.6 Disponibilizar as informações técnicas obtidas nos diversos trabalhos realizados; 
1.1.7 Promover anualmente o Encontro de Defesa Agropecuária (ENDEA), com vistas à 

continuidade das ações integradas, compartilhamentos de resultados e edição de novas 
proposições entre as Unidades da Federação 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO E GESTÃO 

2.1 Os instrumentos decorrentes deste Acordo de Cooperação Técnica e Operacional que vierem 
a serem firmados deverão ser formalmente aprovados em comum acordo entre os 
PARTÍCIPES, devendo ser submetidos à apreciação de seus respectivos órgãos jurídicos: 

2.2 Os Planos de Ação ou Planos de Trabalho, objeto desse Acordo de Cooperação, serão 
monitorados pelos gestores dos órgãos que deverão indicar os executores responsáveis pelo 
andamento dos projetos de sua alçada. 

2.2.1 Os programas, projetos e atividades, objeto deste Acordo, serão realizados mediante a 
execução de trabalhos e serviços a serem desenvolvidos em conjunto ou isoladamente, 
sempre precedidos de um plano de trabalho específico a ser firmado entre os 
PARTÍCIPES, onde os escopos de cada ação e/ou serviço serão devidamente 
detalhados. 

2.3 Os PARTÍCIPES utilizarão estrutura e pessoal próprio ou de terceiros, como lhes convier. 
para a realização de todos os trabalhos que forem ajustados em cada instrumento que vier a 
ser firmado. 

2.3.1 Quando da utilização de terceiros, a responsabilidade dos encargos e remuneração será 
da parte contratante. 

2.4 Modificações aos instrumentos decorrentes deste Acordo, que vierem a ser firmadas, poderão 
ser propostas a qualquer instante e por qualquer um dos PARTÍCIPES. 

2.4.1 Estas modificações somente entrarão em vigor quando acordadas por Termo Aditivo e 
após terem sido assinadas pelos PARTÍCIPES ou seus representantes. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES 

3.1 Por este instrumento a Seagri-DF se compromete a: 

3.1.1 Elaborar o Acordo de Cooperação Técnica, a ser avaliado pela AGRODEFESA, e 
instruir processo administrativo para sua formalização no âmbito da SEAGRI/DF: 

3.1.2 Elaborar conjuntamente com a AGRODEFESA o plano de trabalho necessário para o 
fiel cumprimento deste Acordo; 

3.1.3 Prover a infraestrutura necessária ao atendimento de cada instrumento que vier a ser 
firmado no âmbito deste Acordo de Cooperação; 

3.1.4 Fornecer apoio técnico necessário aos serviços solicitados; planejar e organizar as 
equipes de trabalho destinadas ao atendimento de cada instrumento que vier a ser 
firmado no âmbito deste Acordo de Cooperação, podendo, para tal fim, valer-se, não 

apenas dos técnicos do seu quadro permanente, como de outros especialmente 

contratados. 
Observar e manter o sigilo dos dados e informações compartilhadas entre os partícipes, 

.6 Observar e manter o sigilo no uso do sistema SIDAGO, sobretudo de informações 
sanitárias e pessoais de produtores do estado de Goiás; sendo vedado o repasse do 
código-fonte a terceiros sem prévia autorização expressa da AGRODEFESA; 

3.1.7 | Instalar, implantar, desenvolver, homologar e realizar as manutenções necessárias para 

o completo funcionamento do SIDAGO; 
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Disponibilizar para a Agrodefesa, sem ônus, como forma de contrapartida ao 
fornecimento do código fonte do SIDAGO, as atualizações de novas versões do 
sistema e novos módulos de interesse da agência; 
Informar à AGRODEFESA a relação dos servidores do SEAGRI que farão acesso à 
consulta de propriedades de Goiás através do SIDAGO, contendo Nome Completo e 
CPF de cada servidor. Atualizar periodicamente esta relação à AGRODEFESA, 
informando sempre quando houver o desligamento ou a necessidade de inclusão de 
novos servidores que farão uso do sistema. 

3.2 Por este instrumento a AGRODEFESA se compromete a: 
Sc 
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Avaliar e propor alterações no Acordo de Cooperação Técnica; 
Elaborar conjuntamente com a Seagri-DF o plano de trabalho necessário para o fiel 
cumprimento deste Acordo; 
Prover a infraestrutura necessária ao atendimento de cada instrumento que vier a ser 
firmado no âmbito deste Acordo de Cooperação; 
Fornecer apoio técnico necessário aos serviços solicitados; planejar e organizar as 
equipes de trabalho destinadas ao atendimento de cada instrumento que vier a ser 
firmado no âmbito deste Acordo de Cooperação, podendo, para tal fim, valer-se, não 
apenas dos técnicos do seu quadro permanente, como de outros especialmente 
contratados. 
Observar e manter o sigilo dos dados e informações compartilhadas entre os partícipes; 
Observar e manter o sigilo no uso do sistema SIDAGRO, sobretudo de informações 
sanitárias e pessoais de produtores rurais do Distrito Federal; 
Disponibilizar o código-fonte do sistema SIDAGO para a Seagri-DF; 

CLÁUSULA QUARTA — DA CONFIDENCIALIDADE E DA PARTICIPAÇÃO NA 
CRIAÇÃO INTELECTUAL 

4.1 Os PARTÍCIPES comprometem-se a não divulgar informações tidas como confidenciais, 

sobre as atividades especificadas nos instrumentos que vierem a ser firmados, bem como, 

sobre qualquer documentação oficial que lhes for fornecida, com exceção de divulgação 

motivada por dispositivos legais. 

4.2 Os PARTÍCIPES se comprometem a divulgar a todo o seu pessoal envolvido nas atividades, 

qualquer que seja o vínculo existente, as condições de sigilo ora estabelecidas, obrigando - 

os à observância dos termos desta cláusula; 

4.3 As informações técnico-científicas produzidas nas investigações, bem como as pesquisas de 

amparo ao presente Acordo e que sejam, portanto, passíveis de publicação, deverão ser 

previamente autorizadas pelos titulares dos órgãos. 

CLÁUSULA QUINTA — DOS RECURSOS FINANCEIROS 

5.1 O presente Acordo de Cooperação Técnica não resultará em repasse de recursos financeiros 

entre os PARTÍCIPES:; 
5.2 Os projetos e atividades de interesse dos PARTICIPES previstos no Plano de Trabalho serão 

executados utilizando a capacidade instalada de cada órgão. 
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6 CLÁUSULA SEXTA — DO COMPARTILHAMENTO PATRIMONIAL 

6.1 Não haverá compartilhamento de recursos financeiros pela Administração Pública, mas 
haverá a seguinte forma de compartilhamento patrimonial: 

6.1.1 Será disponibilizado pela AGRODEFESA o acesso externo ao SIDAGO pelos 
servidores da SEAGRI como forma de consulta aos códigos de estabelecimentos, 
eventos agropecuários, relatórios e outras informações relevantes relacionadas à 
SEAGRI; Será disponibilizado pela SEAGRI o acesso externo ao SIDAGRO pelos 
servidores da AGRODEFESA como forma de consulta aos códigos de 
estabelecimentos, eventos agropecuários, relatórios e outras informações relevantes 
relacionadas à AGRODEFESA; 

6.1.2 Será disponibilizado o código-fonte do SIDAGO, de propriedade da AGRODEFESA, 
à SEAGRI. 

7 CLÁUSULA SÉTIMA - DO PESSOAL 

7.1 Os servidores/colaboradores do quadro próprio de cara órgão que vierem a atuar na execução 
das atividades imerentes ao presente Instrumento, não sofrerão qualquer alteração nas suas 
vinculações com a entidade de origem. 

8 CLÁUSULA OITAVA - DA DIVULGAÇÃO 

8.1 Sempre que as atividades desenvolvidas no âmbito deste Acordo forem divulgadas por 

qualquer meio de comunicação será expressamente mencionada a participação da SEAGRI 

e da AGRODEFESA. 

9 CLÁUSULA NONA - DO PRAZO E DA PRORROGAÇÃO 

9.1 O presente Acordo vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) meses, a contar da data de sua 
assinatura. 

9.2 Avigência poderá ser alterada mediante a celebração de Termo Aditivo entre os PARTÍCIPES, 
respeitado o limite legal de 60 (sessenta) meses. 

10 CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO 

10.1 O extrato do presente instrumento deverá ser publicado no Diário Oficial das respectivas 

Unidades da Federação. 

10.2 A eficácia deste instrumento fica condicionada à sua publicação que deverá ser 

providenciada no prazo de 30 dias. 

11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DENÚNCIA 

11.1 O presente Acordo poderá ser denunciado a qualquer tempo, por qualquer dos PARTÍCIPES, 

desde que notificada à OUTRA por escrito, com uma antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

respeitando-se os prazos de execução dos trabalhos em andamento, os direitosadquiridos 

relativos à propriedade industrial e intelectual, se houver, e procedidos tódosos acertos 

pendentes. SIP 
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12 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DOS CASOS OMISSOS 

12.1 As questões oriundas ou decorrentes deste Acordo, assim como os casos omissos, serão 
resolvidos por acordo entre os PARTÍCIPES, por intermédio do Secretário da SEAGRI ou 
do Presidente da AGRODEF ESA, ou representantes por ele nomeados. 

13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES 

13.1 Quaisquer alterações aos termos do presente instrumento serão efetivadas mediante Termos de Ajuste, que, assinados pelos PARTÍCIPES, passarão a integrar o presente instrumento. 13.2 Os planos de ação ou planos de trabalho de que trata a Cláusula Segunda deste Instrumento poderão ser reformulados mediante acordos entre os PARTÍCIPES, vedada a mudança do objeto do Termo de Ajuste correspondente. 

14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1 Fica reservado aos PARTÍCIPES o direito de constituir acervos técnicos próprios, relativos 
aos dados técnicos obtidos no cumprimento deste Acordo; 

14.2 Cada um dos PARTÍCIPES não poderá utilizar o nome do outro sem sua prévia e formal 
autorização. 

Goiânia, 31 de maio de 2019. 

     Dilson Resende de Almeida a | : 
Secretario de Estado da Agricultura,     Sa | ncia Goiana de Abastecimento e Desenvolvimento Defesa Agropecuária 

Rural do Distrito Federal 

Testemunhas: 

   Dune À ly Us Acima 

Danielle Kalkmann Araújo Elíria Alyes Teixeira 
CPF: 019.287.771-20 CPF: 565/925.661-91


