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ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 18/2015

PROCESSO nº 08700.006566/2015-54

  

ACORDO DE COOPERAÇÃO

TÉCNICA N.º 18/2015 QUE ENTRE SI
CELEBRAM O CONSELHO

ADMINISTRATIVO DE
DEFESA ECONÔMICA E A ORDEM

DOS ADVOGADOS DO BRASIL -
SEÇÃO DE SÃO PAULO, COM A

FINALIDADE DE APRIMORAR OS

SERVIÇOS PÚBLICOS

OFERTADOS PELO CADE.

O CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA - CADE, a seguir denominado
CADE, com sede no Setor de Edifícios de Utilidade Pública Norte, SEPN, Entrequadra, 515, Conjunto

D, Lote 4, Edifício Taurisano, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.770-504, inscrito no CNPJ sob o
nº 00.418.993/0001-16, neste ato representado por seu Presidente, Sr. Vinícius Marques de

Carvalho, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade de nº 333.557.499 - SSP/SP, inscrito no

CPF/MF sob o nº 267.495.708-52, e a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DE

SÃO PAULO, a seguir denominada OAB-SP, com sede na Praça da Sé, nº 385, Centro, São Paulo/SP,

 CEP 01.001-902, inscrita no CNPJ sob o nº 43.419.613/0001-70, neste ato representada por

sua Presidente em exercício, Dra. Ivette Senise Ferreira, brasileira, divorciada, advogada, portadora da

cédula de identidade de nº 1.677.444 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 233.822.108-78, resolvem

celebrar o presente ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, com base no artigo 116 e parágrafos

da Lei n° 8.666/93, sujeitando-se as partes às determinações da legislação supra e suas posteriores
alterações, bem como às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente Acordo de Cooperação Técnica tem como objetivo estabelecer

mecanismos que permitam comunicação efetiva e permanente entre CADE e OAB-SP com a finalidade

de aprimorar os serviços públicos ofertados eletronicamente pelo CADE.
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CLÁUSULA SEGUNDA - São atribuições e responsabilidades do CADE:

I - comunicar periodicamente a OAB-SP sobre projetos de desenvolvimento de soluções voltadas para

usuários externos, disponibilizadas nos sistemas do CADE, notadamente o sitio do CADE na internet

e no Sistema Eletrônico de Informações (SEI);

II - definir cronograma de reuniões de trabalho e de atividades que envolverão participação da OAB-SP,

comunicando-o com antecedência sobre eventuais mudanças de agenda;

III - disponibilizar aos representantes da OAB-SP os acessos ao ambientes de teste das interfaces de

usuário externo dos sistemas do CADE, após os desenvolvimento de novas funcionalidades;

IV - fornecer orientações e suporte técnico para execução dos testes das interfaces de usuário externo do

SEI;

V - analisar as falhas detectadas no sistema, informando o prazo previsto para correção;

VI - processar adequadamente as contribuições e sugestões de melhoria enviadas pela OAB-SP, tendo

em vista a disponibilidade orçamentária para os projetos, a viabilidade técnica, bem como a conveniência
e oportunidade das medidas propostas.

PARÁGRAFO ÚNICO - Futuros aperfeiçoamentos e novas funcionalidades do SEI desenvolvidas
pelos órgãos integrantes do Processo Eletrônico Nacional (PEN) deverão ser comunicadas pelo

CADE à OAB-SP antes da entrada em produção de nova versão do sistema, sempre que e esses
aperfeiçoamentos e funcionalidades afetarem as interfaces de usuário externo.

 

CLÁUSULA TERCEIRA - São atribuições e responsabilidades da OAB-SP:

I - indicar um representante titular e dois suplentes para participar das reuniões de trabalho e dos
testes de soluções desenvolvidas para usuários externos, disponibilizadas no sitio do CADE na internet ou

no Sistema Eletrônico de Informações (SEI);

II - fornecer os dados referentes aos representantes da OAB-SP, para liberação de acesso à base de
teste a ser efetuada pelo CADE;

III - comparecer às reuniões convocadas pelo CADE, ou justificar a ausência com antecedência; 

IV - efetuar os testes de novas funcionalidades nas interfaces de usuário externo dos sistemas, de acordo
com cronograma estabelecido pelo CADE, reportando a identificação de erros ou oportunidades de

melhoria;

V - zelar pelo uso adequado dos ambiantes de teste, comprometendo-se a utilizar os dados que lhe
forem disponibilizados somente nas atividades que, em virtude de lei, lhes compete exercer, não

podendo transferi-los a terceiros, a título oneroso ou gratuito, sob pena de extinção imediata
deste instrumento, bem como de responsabilização por danos porventura ocorridos;

VI - apurar o fato, no caso de uso indevido do programa, com vistas a eventual

responsabilização administrativa e criminal;

VII - apoiar as ações de divulgação de orientações e esclarecimentos exarados pelo CADE a respeito

das novas funcionalidades.

 

CLÁUSULA QUARTA - O descumprimento das obrigações previstas no presente instrumento será

comunicado pela parte prejudicada à outra mediante notificação por escrito, a fim de que seja
providenciada a sua regularização no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
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CLÁUSULA QUINTA - Os representantes da OAB-SP e servidores do CADE indicados para atuar na

execução de atividades decorrentes deste Acordo de Cooperação manterão os vínculos jurídicos
exclusivamente com as respectivas entidades de origem.

 

CLÁUSULA SEXTA - O presente Acordo não implica transferência de recursos financeiros,
determinando-se que os ônus decorrentes de ações específicas, desenvolvidas em razão do instrumento,

são de responsabilidade dos respectivos partícipes.

PARÁGRAFO ÚNICO - São de responsabilidade exclusiva do representante titular e dos dois
suplentes indicados pela OAB-SP todos os custos e despesas por eles incorridas para participarem das

reuniões de trabalho e dos testes de soluções desenvolvidas para usuários externos, bem como qualquer
outros custos ou despesas relacionados à atuação do representante titular e dos dois suplentes para a

execução do presente Acordo de Cooperação Técnica. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - O presente acordo terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data
de sua assinatura, podendo ser prorrogado por intermédio de Termo Aditivo, desde que haja

entendimento prévio entre os participes.

 

CLÁUSULA OITAVA - O presente instrumento poderá ser rescindido a qualquer tempo:

I - expressamente, por interesse de qualquer uma das partes e mediante comunicação formal, com aviso
prévio de, no mínimo, 30 (trinta) dias; 

II - na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução

do objeto.

 

CLÁUSULA NONA - Em conformidade com o disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666,
de 1993, este instrumento será publicado no Diário Oficial da União, na forma de extrato, a ser

providenciado pelo CADE.

 

CLÁUSULA DÉCIMA - Os casos omissos relativos ao desenvolvimento deste Acordo de Cooperação

serão submetidos à apreciação das partes para solução em comum.

PARÁGRAFO ÚNICO - O disposto neste Acordo de Cooperação Técnica somente poderá ser
alterado ou emendado pelas partes por intermédio de termos aditivos.

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Caberá ao CADE, fiscalizar a fiel observância das disposições
deste Acordo, sem prejuízo da fiscalização exercida pela OAB-SP, dentro das respectivas áreas de

competência.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para a gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução
do objeto do presente Acordo de Cooperação Técnica, o CADE designa para Gestor o Chefe de

Gabinete da Presidência, cuja atuação se dará no interesse exclusivo da Administração. O Gestor poderá

ser contatado diretamente no 4° andar do edifício sede do CADE, pelo telefone (61) 3221-8407 e e-

mail: gab.presidencia@cade.gov.br.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - A gestão, acompanhamento e fiscalização de que trata esta Cláusula

serão exercidos no interesse exclusivo da Administração e não excluem em hipótese alguma as

responsabilidades da OAB-SP, inclusive perante terceiros.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Fica eleita a Justiça Federal - Foro da Seção Judiciária do

Distrito Federal, para dirimir questões oriundas deste instrumento.

 

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento, em meio eletrônico, constante
no Processo Administrativo em epígrafe, através do Sistema Eletrônico de Informações do CADE.  

 

Documento assinado eletronicamente por IVETTE SENISE FERREIRA, Usuário Externo, em
03/07/2015, às 15:08, conforme horário oficial de Brasília e Resolução Cade nº 11, de 02 de
dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Vicente Bagnoli, Usuário Externo, em
03/07/2015, às 15:43, conforme horário oficial de Brasília e Resolução Cade nº 11, de 02 de
dezembro de 2014.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.cade.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0076569 e o código CRC B8F65085.
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