
ACORDO DE COOPERAQAO TECNICA QUE ENTRE

SI CELEBRAM A UNIAO FEDERAL, POR

INTERMEDIO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA,

PECUARIA E ABASTECIMENTO E A AGT,NCIA

GOIANA DE DEFESA AGROPECUARIA, VISANDO

AO INCREMENTO DAS AQOES DO SISTEMA

UNIFICADO DE ATENQAO A SAUDE ANIMAL E

vEGETAL nvr corAs.

e UNIAO, por interm6dio do MINISTERIO DA AGRICULTURA,

PECUARIA E ABASTECIMENTO, doravante denominado MINISTERIO, representado

pelo LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO DE GOIAS, doravante denominado

LANAGRO, com sede na Rua da Divisa, s/n, St. Ja6, Goi6nia/Go, CEP 74.674-025, inscrito no

CNPJ n" 00.396.895/0073-08, neste ato representado pelo Secret6rio de Defesa Agropecu6rio

LUIS EDUARDO PACIFICI RANGEL, Portaria Casa Civil no 39 de 1110112016, publicada

no Di6rio Oficial da Uni6o de 1210112016 e nos termos da delegagdo de compet€ncia conferida

pela Portaria MAPA no 333 de2410512013, publicado no Diario Oficial da UniSo de2710512013,

e a AGTNCIA GOIANA DE DEF.ESA AGROPECUARIA, denominada AGRODEFESA,

inscrita no CNPJ/MF sob o n" 06.064.22710001-87, pessoa juridica de direito priblico interno,

entidade aut6rquica criada pela Lei Estadual n" 14.645, de 30.12.03, publicado no D.O.E. de

05.01.04, com regulamento aprovado pelo Decreto no 7.478, de 07.11.11, publicado no D.O.E.

de 07.1 1 .1 1, sediada na Avenida Circular , n" 466, Qd. 87, Lt 02, Setor Pedro Ludovico, Goi6nia-

GO, CEP 74823-020, representado pelo seu Presidente ARTHUR EDUARDO ALVES DE

TOLEDO, nos termos da delegagdo de compet6ncia conferida pelo Decreto de 2510212015,

publicado no Di6rio Oficial-GO, RESOLVEM celebrar o presente ACORDO DE

COOPERAQAO TECNICA, mediante as cl6usulas e condigdes seguintes, obedecidas as

disposigdes da Lei no 8.666, de21.06.93, e suas alteragdes posteriores.
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CLAUSULA PRIMEIRA _ DO OBJETO

Este ACORDO DE COOPERAQAO TECNICA tem por objeto a conjugagio de

esforgos entre seus participes, LANAGRO-GO e AGRODEFESA, para apoio mrituo na 6rea de

an6lises laboratoriais oficiais para legitimagSo das ag6es fiscais da defesa agropecu6ria, que

ser6o desenvolvidas e executadas no LANAGRO-GO confirmando-o como laborat6rio de

refer0ncia para a95es de inspegdo, fiscalizagdo e defesa agropecu6ria a nivel federal, no que se

refere ds an6lises laboratoriais de Residuos e Contaminantes em Alimentos, Laborat6rio de

Diagn6stico e Biotecnologia, Laborat6rio Oficial de An6lise de Sementes, Laborat6rio de

An6lises Fisico- Quimicas de Bebidas e Vinagres, Laborat6rio de An6lises Fisico-Quimicas de

Produtos de Origem Vegetal, Laborat6rio de An6lises Fisico Quimicas de Alimentos de Origem

Animal e Agua, Laborat6rio de Anilises Fisico-Quimicas de Fertilizantes, Corretivos e afins,

Laborat6rio de Andlises Fisico-Quimicas de Alimentos para Animais e Laborat6rio de

Microbiologia em Alimentos e Agua.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Para o alcance das ag6es descritas no

servidores do seu quadro, de acordo com cada 6rea

Coordenador do LANAGRO-GO, em comum acordo.

PARAGRAFO SEGUNDO

caput, a AGRODEFESA fornecer6

de atuagflo, mediante solicitagdo do

A realizagdo conjunta das an6lises laboratoriais ter6 como finalidade principal a

integragSo entre a pesquisa, o ensino e a defesa agropecuiria e ser6 realizada nos termos da

legislag6o vigente e das normas estatutiirias pr6prias dos participes.

CLAUSULA SEGUNDA - DA JUSTIFICATIVA

O presente ACORDO possibilitarii, tamb6m no Ambito do Estado de Goi6s, o

cumprimento da perspectiva do Planejamento estrat6gico do MAPA de "Garantir a inocuidade

alimentar e a qualidade dos alimentos", bem como a garantia dos insumos utilizados na cadeia

produtiva. Dentre as ag6es consideradas estSo a identificag6o e quantificagdo de principios ativos

de residuos de agrot6xicos, drogas veterin6rias e contaminantes inorg6nicos, a identificagdo e

quantificagdo de eventos de organismos geneticamente modificados, a identificag5o de

pat6genos em partes vegetais, a qualidade de sementes, an6lises fisico-quimicas de bebidas e

vinagres, produtos de origem vegetal, produtos de origem animal, fertilizantes, corretivos e afins,

alimentos para animais, an6lises microbiol6gicas em produtos de origem animal, produtos de

origem vegetal e alimentos para animais, al6m da microscopia em alimentos 
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cLAusuLA TERCETRA - DAS ATRTBUTqOES Dos pARricrpns

I _ DO LANAGRO:

a) Disponibilizar a estrutura dos laborat6rios do LANAGRO, contendo equipamentos e

vidrarias de laborat6rio, material de consumo, reagentes e outros utensilios, necess6rios para

arealizagdo das anillises, objeto deste acordo.

Elaborar as norrnas de funcionamento, em conjunto com a AGRODEFESA;

Treinar servidores da AGRODEFESA disponibilizados ao LANAGRO-GO, com vistas a

capacit6-los ao exercicio das tarefas especificas dispostas no presente ACORDO;

Custear despesas de deslocamento e estadia dos seus servidores, quando indispens6vel d

participagdo daqueles em treinamentos fora da sede do LANAGRO-GO e outras atividades

t6cnicas pr6prias da fungdo, no interesse do LANAGRO-GO;

Coordenar, supervisionar e avaliar, em conjunto com a AGRODEFESA, as ag6es

desenvolvidas no Ambito do presente ACORDO, de interesses reciprocos;

Assegurar a realizagdo das an6lises de fiscalizagdo, objeto deste acordo, conforme plano de

trabalho em anexo e acordadas conforme a capacidade operacional do LANAGRO-GO;

g) Solicitar d AGRODEFESA a substituigio dos servidores que n6o cumprirem os requisitos

legais da ClSusula Primeira, ou forem considerados inaptos para o desempenho das fungdes

respectivas;

h) Cientificar a AGRODEFESA da frequ6ncia dos servidores disponibilizados referente ao

periodo em que ficarem d disposigdo do LANAGRO;

i) Solicitar da AGRODEFESA, quando necess6rio, a disponibilizagdo de material de consumo

utilizados no desenvolvimento das atividades do LANAGRO relativas aos Planos de

Trabalho constantes neste ACORDO;

j) Designar um servidor, para responder como Coordenador do presente ACORDO.

II _ DA AGRODEFESA: R 
ba) Designar, quando solicitado, servidores de seu pr6prio quadro para desenvolver e executar as

ag6es de que trata a Cl6usula Primeira do presente ACORDO, observando-se a sua qualificagdo e

o interesse da instituigdo; 
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b) Substituir os servidores, quando solicitado pelo LANAGRO, na forma da alinea..g,, do inciso

I da presente Cl6usula;

a) A Diretoria Executiva da AGRODEFESA, com anu6ncia do LANAGRO, poder6 a qualquer

momento remanejar os servidores disponibilizados para cumprimento do presente ACORDO;

b) Remunerar os servidores disponibilizados e arcar com todas as obrigagoes sociais e

trabalhistas decorrentes do contrato de trabalho do servidor disponibili zado ao LANAGRO,
desobrigando este de quaisquer responsabilidades trabalhistas pertinentes ds disposigdes de

que trata o presente acordo;

c) Custear despesas de deslocamento e estadia dos servidores da AGRODEFESA, quando

indispens6vel d participagdo daqueles em treinamentos fora da sede do LANAGRO-GO e

outras atividades t6cnicas pr6prias da fungdo, no interesse da AGRoDEFESA;

d) Assegurar a realizagSo das atividades, objeto deste acordo, conforme plano de trabalho em

anexo.

e) Disponibilizar, em cariiter excepcional e justificadamente, quando solicitado pelo LANAGRO,

material de consumo necess6rio ao desenvolvimento das atividades constantes no presente

Acordo.

f) Designar um servidor para responder como Coordenador do presente ACORDO, o qual

respons6vel pelo controle de frequ6ncia e da assiduidade dos servidores.

CLAUSULA QUARTA _ DOS RECURSOS FINANCEIROS

Para o alcance do objeto ora pactuado, os participes ndo concorrerdo com

transferOncias de recursos financeiros.

PARAGRAFO UNICO

sera

NEo ser5o disponibilizadas pelo LANAGRO

servidores da AGRODEFESA que forem disponibilizados

ACORDO.

CLAUSULA QUINTA _ DOS EQUIPAMENTOS

Os equipamentos colocados d disposigfio do presente

aos participes, n6o sofrerdo alteragdes quanto d sua propriedade.

fung6es gratihcadas para os

para alcance do objeto deste

/'4b
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PARAGRAFO PRIMEIRO

Os equipamentos adquiridos na vig6ncia deste ACORDO e empregados na

execugEo do objeto constituirSo o patrim6nio e ser6o tombados em nome do participe que o
adquiriu.

PARAGRAFO SEGUNDO

Os participes poderdo desenvolver ag6es conjuntas no sentido de captar recursos

para aquisigdo de novos equipamentos, bem como ampliag6o da estrutura.

cLAusuLA sExrA - DA cooRDENAqAo

Cada participe indicar6 um representante do seu quadro efetivo, para compor a

coordenagSo do ACORDO, que supervisionar6 a execugdo dos trabalhos, cujas atribuig6es ser6o:

a) Zelar pelo cumprimento das normas acordadas;

b) Resolver os impasses gerados para o cumprimento deste ACoRDo;

c) Acompanhar e avaliar o desenvolvimento das atividades propondo solugdes para os

problemas detectados;

d) Elaborar relat6rios de acompanhamento de acordo com a solicitagdo dos participes.

CLAUSULA SETIMA - DA CONFIDENCIALIDADE

Os participes se comprometem a tratar, confidencialmente, todas as informag6es

relativas aos trabalhos executados e resultados obtidos, assegurando que elas ser6o utilizadas

somente pelos participes no dmbito deste ACORDO, comprometendo-se a n5o revel6-las a

terceiros, tomando as provid6ncias cabiveis para que esta confidencialidade seja mantida por

seus respectivos quadros de funcionririos, a fim de resguardar sua adequada utilizag6o.

CLAUSULA OITAVA _ DA PUBLICIDADE

Sendo exclufda a necessidade de sigilo em vista do estabelecido na Clfusula

S6tima deste instrumento, desde que previamente acordado entre os partfcipes, ser6 permitida a

utilizagfio ou diwlgagSo, na forma de artigos t6cnicos, relat6rios, publicagoes e outras, dos

resultados dos trabalhos realizados no 6mbito deste ACORDO, desde que ele seja citado, bem

como a fonte de dados e seus autores.
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PARAGRAFO UNICO

Fica expressamente proibido aos participes utilizarem-se dos termos deste

ACORDO sem a devida anu6ncia de todos, podendo, em caso da ndo observagdo dessa

recomendagfio, considerar-se o ACoRDo automaticamente rescindido.

CLAUSULA NoNA _ DA CESsAo E/oU TRANsFEnTNcI,I

Nenhum dos participes poder6 ceder ou transferir, total ou parcialmente, a

terceiros, os direitos e obrigagdes decorrentes deste ACORDO, sem o pr6vio e expresso

consentimento por escrito do outro participe.

CLAUSULA DECIMA - DAS ALTERAQoES

Preservando o objeto deste ACORDO, os partfcipes poderdo celebrar termos

aditivos, que serSo submetidos ds suas iireas juridicas para aprovag6o, visando d alteragao na

forma, qualidade e quantidade, desde que os motivos sejam devidamente justificados.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA NovAqAo

A n6o utilizagdo pelos participes de quaisquer dos direitos a eles asseguradas

neste ACORDO ou na lei, em geral, ou a n6o aplicag6o de quaisquer sang6es neles previstas, ndo

importa novagSo quanto a seus termos, ndo devendo, portanto, ser interpretada como renfncia ou

desistdncia de aplicagdo ou de ag6es futuras.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA _ DA vIGT,NCIA

Este ACORDO viger6 por 5 (cinco) anos, contados da data de sua assinatura.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DA EXTINQAO

Este ACORDO poder6 ser denunciado por qualquer dos participes a qualquer

tempo, por escrito, QUando da inadimplCncia de quaisquer de suas Cl6usulas e condigoes, ndo

implicando qualquer responsabilidade para com os demais acordantes, salvaguardados os

compromissos jri assumidos pelo denunciante.

PARAGRAFO UNICO

Se quaisquer dos participes tiverem suas atividades suspensas ou for o 6rgdo

fundido a outro, o 6195o que se originar desta fus6o ou transferOncia de responsabilidades frcar6,

responsdvel pelo cumprimento dos termos deste ACORDO at6 o tdrmino do prazo previsto na

Cl6usula Ddcima Segunda. ,2e6
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA PUBLICAqAO

O extrato deste ACORDO ser6 publicado pelos participes no Diririo da Oficial da
Uni6o e do Estado de Goiiis, em cumprimento d legislagio vigente.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Justiga Federal, Seg6o Judicirlria do Distrito Federal, com a
rentncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer

dtividas oriundas deste ACORDO que n6o possam ser resolvidas por entendimento direto pelos
participes.

E, por estarem de acordo, os participes assinam este instrumento em tr6s vias de

igual teor e forma, para os efeitos legais, perante as testemunhas presentes.

BRASILIA, ,t4 dE f "Oi, de2016.

ARTHUR EDUARDO ALVES TOLEDO

Presidente da AGRODEFESA

CPF: ?BO.33q.bS6-qq
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ACIFICI RANGEL


