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ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° _____ /____ SDA/ MAPA  

 

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A SECRETARIA DE DEFESA 
AGROPECUÁRIA – DO MINISTÉRIO DA 
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – 
SDA/MAPA E CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA 
E AGRONOMIA – CONFEA, PARA ESTABELECER 
COOPERAÇÃO TÉCNICA NOS TEMAS DE 
REGULAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
DE CAPACIDADE DOS PROFISSIONAIS DE CIÊNCIAS 
AGRÁRIAS EM DEFESA AGROPECUÁRIA. 

 

 A UNIÃO FEDERAL, representada pelo MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO-MAPA, por intermédio da Secretaria de Defesa 
Agropecuária - SDA, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco "D", Anexo B Sala 406, 
Brasília/DF, 70.043-900, representada neste ato pelo Senhor LUIS EDUARDO PACIFICI 
RANGEL, RG nº 1581819, CPF nº. 783.696.061-72, nomeado pela Portaria nº 39, de 11 de 
janeiro de 2016, publicada no Diário Oficial da União de 12 de janeiro de 2016, doravante 
denominada simplesmente MINISTÉRIO, e o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia 

– CONFEA, situado na SEPN 508 - Bloco A, 
Ed. Confea - Engenheiro Francisco Saturnino de Brito Filho 
CEP: 70.740-541 - Brasília, DF, cadastrado no CNPJ/MF sob o n° 
XXXXXXXXXXXXXXX, neste ato representado por seu Presidente, JOEL KRÜGER, 
portador da Cédula de Identidade RG n° XXXX, expedida por XXXX, inscrito no 
CPF/MF sob o n° XXXXX, resolvem celebrar o presente Acordo de Cooperação, que 
se regerá pela Legislação pertinente e na forma das seguintes cláusulas e condições: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto 
 
O presente Acordo tem por objeto estabelecer cooperação técnica entre a SDA/MAPA 
e o CONFEA nos temas de regulação, intercâmbio de informações sobre fiscalização 
e colaboração mutua para desenvolvimento de capacidades dos profissionais de 
ciências agrárias em defesa agropecuária. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Das formas de cooperação 
 
A cooperação pretendida pelos Partícipes consistirá em: 

a) realização de eventos que visem à disseminação de conhecimentos relativos a 
temas voltados à Defesa Agropecuária; 

b) promoção de intercâmbio de informações e experiências relevantes ao 
desenvolvimento das missões institucionais dos Partícipes; 

c) realização do Encontro Nacional de Fiscalização e Seminário sobre 
Agrotóxicos; 
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d) organização de cursos e treinamentos presenciais e à distância sobre Defesa 
Agropecuária para profissionais de ciências Agrárias; 

e) promoção da compatibilização dos atos normativos sobre uso de agrotóxicos e 
receituário agronômico, de acordo com a missão e competência institucional 
dos Partícipes; 

f) intercâmbio de informações sobre fiscalização de agrotóxicos, receituário 
agronômico e exercício profissional; e 

g) divulgação de orientações e recomendações sobre receituário. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – Das Obrigações das Partes 
 
Constituem obrigações dos Partícipes: 

a) disponibilizar ao outro partícipe material de interesse relativo aos eventos de 
capacitação e disseminação de conhecimento previstos na CLÁUSULA 
SEGUNDA; 

b) observar o direito autoral envolvendo cursos, seminários ou qualquer material 
de divulgação institucional que venha a ser utilizados nas ações previstas neste 
Acordo; 

c) tratar com reserva ou sigilo o intercâmbio de informações sobre fiscalização; 
d) comunicar imediatamente ao outro Partícipe, ato ou ocorrência que interfira no 

andamento das atividades decorrentes deste Acordo, para adoção das 
medidas cabíveis; e 

e) intercambiar informações, documentos e apoio técnico-institucional 
necessários à consecução dos objetivos deste Acordo. 
 

CLÁUSULA  QUARTA – Dos Recursos Financeiros 
 
O presente Acordo é celebrado a título gratuito, não implica compromissos financeiros 
ou transferências de recursos entre os Partícipes e não gera direito a indenizações. 
 
Parágrafo único. No caso de ocorrências de despesas, deverão ser arcadas com o 
orçamento de cada um dos Partícipes ou serão consignadas em instrumento próprio, 
observada a legislação específica. 
 
CLÁUSULA QUINTA – Do Plano de Trabalho 
 
Para execução de ações decorrentes deste Acordo, serão elaborados Planos de 
Trabalho, onde serão descritas detalhadamente, de forma qualiquantitativa e temporal 
cada uma das metas. 
 
Parágrafo primeiro – Os Planos de Trabalho deverá ser aprovado pelas partes. 
 
Parágrafo segundo – Os prazos para execução das ações constarão dos Planos de 
Trabalho previstos na presente Cláusula. 
 
CLÁUSULA SEXTA – Da execução e da fiscalização 
 
Os Partícipes designarão responsáveis para praticar os atos necessários à fiel 
execução do objeto deste Acordo. 



3 
 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – Da vigência, prorrogações e alterações 
 
O presente acordo terá vigência de 4 (quatro) anos, prorrogável por igual período, 
iniciando-se a partir de sua assinatura, podendo ser alterado, exceto quando ao seu 
objeto, por termo aditivo, a critério dos Partícipes. 
 
Parágrafo primeiro – O Acordo passa a vigorar a contar da data da sua assinatura, 
condicionada a sua eficácia à publicação de extrato no Diário Oficial da União. 
 
Parágrafo segundo – O Acordo pode ser rescindido a qualquer tempo, a critério dos 
Partícipes, ou por iniciativa unilateral de qualquer deles, mediante notificação por 
escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
 
CLÁUSULA OITAVA – Dos casos omissos 
 
Os casos omissos serão decididos em conjunto entre os Partícipes, segundo as 
disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, e demais regulamentos e normas 
administrativas federais que integram este Termo, independentemente de suas 
transcrições. 
  
CLÁUSULA NONA – Do Foro 
 
O foro para dirimir possíveis litígios que decorrem da execução deste instrumento será da 
Justiça Federal de Brasília – DF. 

 
Assim, por estarem de pleno acordo, assinam o presente Acordo em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, para um só efeito. 

 
 

Brasília – DF, ____ de __________ de 2018. 

 

  

LUIS EDUARDO PACIFICI RANGEL 
Secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

SDA/MAPA 
 

 

JOEL KRÜGER  
Presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia  

CONFEA 


