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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM O DISTRITO FEDERAL, POR
INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA, E O INSTITUTO DA FEDERAÇÃO DO
COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO DO DISTRITO PARA INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS DE
GESTÃO, COM VISTAS A PAGAMENTO E RECEBIMENTO  DE TRIBUTOS E DE OUTRAS RECEITAS
PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL

 

O DISTRITO FEDERAL por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, doravante denominada SEEC/DF, inscrita no CNPJ sob
o nº 00.394.684/0001-53, representada por seu Secretário ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA, portador da cédula de iden�dade RG nº 1211476,
expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 443.228.281-91, na qualidade de Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, no uso das
atribuições que lhe confere o Decreto nº 40. 839, de 27 de maio de 2020,  e o INSTITUTO DA FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO
DO DISTRITO FEDERAL, doravante denominada INSTITUTO FECOMÉRCIO-DF, ins�tuição sem fins lucra�vos voltada para o desenvolvimento de pesquisas e
para integração entre empresa e escola. Pertence ao Sistema Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal – também composto
pela Federação do Comércio, pelo SESC e pelo SENAC, com sede no SCS QD 06 Ed. Jessé Freira, 5º andar, Brasília- DF,  CEP: 70.306-911, CNPJ nº
01.514.382/0001-34, representado neste ato por seu Presidente, JOSÉ APARECIDO DA COSTA FREIRE, CPF nº 329.692.791-34, no uso das atribuições que
lhe confere o Regimento Interno, RESOLVEM firmar o presente ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA (ACT), mediante as cláusulas e condições que seguem.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1   Este Acordo de Cooperação tem por objeto viabilizar a integração de bases de informações não fiscais dos par�cipes, resguardada a proteção
intelectual das plataformas envolvidas, de sorte a permi�r o pagamento e recebimento de tributos e de ins�tuições credenciadas ao INSTITUTO
FECOMÉRCIO-DF.

1.2   A plataforma tecnológica desenvolvida pelo INSTITUTO FECOMÉRCIO-DF será conectada a toda rede de estabelecimentos comerciais, para fomentar o
crescimento econômico de bens e serviços do Distrito Federal.

1.3    O presente ajuste não alcança as informações constantes de sistemas corpora�vos do Distrito Federal, de uso exclusivo dos servidores da SEEC/DF.
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1.4    A integração de bases de dados permi�rá ao INSTITUTO FECOMÉRCIO-DF acesso apenas aos dados não fiscais que viabilizem o funcionamento de sua
plataforma, conforme delineado no plano de trabalho.

1.5    Estará a cargo do INSTITUTO FECOMÉRCIO-DF a  execução, evolução e manutenção da plataforma por ela disponibilizada para a integração dos dados,
cabendo à SEEC/DF fiscalizar e validar a referida plataforma, nos aspectos rela�vos à segurança da informação e à Lei Geral de Proteção de Dados.

1.6    Os pagamentos realizados mediante plataforma disponibilizada pelo INSTITUTO FECOMÉRCIO-DF deverão observar as normas referentes a
arrecadação de tributos e normas legais.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PLANO DE TRABALHO

2.1 Os par�cipes obrigam-se a aderir e cumprir o Plano de Trabalho aprovado e assinado pelos seus representantes legais, que compõem este ACORDO, e
especificar procedimentos a serem adotados, além de outras disposições relacionadas à operacionalização dos requerimentos de serviços.

2.2 Os aspectos legais e operacionais para a viabilização do plano de trabalho serão instruídos pelos representantes dos par�cipes no prazo de até 45
(quarenta e cinco) dias após a assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES

3.1 Na execução do presente Acordo de Cooperação Técnica caberá aos par�cipes implementarem ações necessárias à consecução do objeto deste
instrumento, obedecida as legislações de regências, mediante as seguintes obrigações:

3.1.2 AO DISTRITO FEDERAL CABERÁ: 

I - Disponibilizar modelo de integração de dados de forma segura e em tempo real dos dados acordados no Plano de Trabalho;

II - Gerenciar os acessos a base de dados u�lizando LOG de acesso para possíveis auditorias;

III - Orientar e apoiar o INSTITUTO FECOMÉRCIO-DF na integração e manutenção do sistema em tempo real, bem como melhoria do processo para
o�mização das pesquisas na base de dados conforme Plano de Trabalho;

IV - Prestar as informações necessárias para que o objeto deste ACORDO seja executado;

V - Manter a guarda do processo administra�vo e demais Anexos deste ACORDO, inclusive eventuais Termos de Adesão, por intermédio de sua área
responsável;

VI – Designar representante da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – SUTIC, como gestora técnica do sistema que envolve este
ACORDO; e

VII -  Designar servidor, preferencialmente da Subsecretaria da Receita – SUREC, para supervisionar,  coordenar e fiscalizar a execução do objeto.

3.1.3 AO INSTITUTO FECOMÉRCIO-DF CABERÁ:

I - Indicar representantes, que deverão assinar os respec�vos Termos de Compromisso e Manutenção de Sigilo TCMS (Anexo III);

II - responsabilizar-se pela integração e manutenção da plataforma tecnológica, objeto desse ACORDO;

III - Divulgar junto aos seus associados, os bene�cios de aderir à plataforma para aumentar a capacidade de bene�cios à população do Distrito Federal;
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IV - Cumprir e fazer cumprir a legislação aplicável e as solicitações da SEEC/DF nos prazos fixados;

V - Manter atualizados os dados dos representantes junto a SEEC/DF e comunicar eventual revogação ou alteração de suas atribuições;

VI - Manter sigilo rela�vo aos dados recebidos em decorrência da execução do objeto deste ACORDO, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD;

VII - Atender às convocações da SEEC/DF para tratar da implantação, manutenção, avaliação e atualização deste ACORDO e do Plano de Trabalho;

VIII - Divulgar este ACORDO e orientar os representantes sobre os seus termos;

IX - Manter, durante toda a vigência do ACORDO, a mesma qualificação jurídica e fiscal exigida na celebração, principalmente, quanto a sua regularidade
fiscal e trabalhista;

X - Cadastrar e gerenciar, as empresas na plataforma, objeto desse ACORDO, mantendo as mesmas ciente das responsabilidades e atribuições;

XI - Responsabilizar-se pelo cadastramento, restrição ou suspensão de cadastro, em sua plataforma, de empresas que es�verem em desacordo com as
normas regentes, em especial as referentes à arrecadação de tributos.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1 O presente instrumento não prevê a transferência de recursos financeiros entre os par�cipes, sendo SEM ÔNUS para o Distrito Federal, não implicando
compromissos, nem obrigações financeiras ou transferência de recursos, bem como não gera direito à indenização, contraprestações pecuniárias,
ressarcimento e/ou reembolsos.

CLÁUSULA QUINTA – DAS AÇÕES SUPLEMENTARES

5.1 A SEEC/DF terá competência plena para exercer a ação suple�va quando houver omissão ou negligência nas obrigações pactuadas neste Acordo de
Cooperação Técnica.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

6.1 O presente acordo vigerá por 60 (sessenta) meses, contados da data da assinatura.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO GERENCIAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

7.1  Serão designados por ato próprio os servidores para acompanhar a fiel execução do presente Acordo de Cooperação Técnica.

CLÁUSULA OITAVA – DA SUSPENSÃO E DA RESCISÃO

8.1 O descumprimento de quaisquer das cláusulas constantes deste instrumento, bem como qualquer violação à legislação, caracterizará mo�vo para
suspensão deste Acordo de Cooperação Técnica.

8.2 O presente Acordo de Cooperação Técnica poderá ser rescindido pelo descumprimento das obrigações pactuadas ou pela superveniência de norma ou
fato administra�vo que o torne formal ou materialmente inexequível, ou, ainda, por ato unilateral mediante prévio aviso, da parte que dele desinteressar,
com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, ou rescisão mediante concordância das partes a qualquer tempo.

CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES
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9.1 Os par�cipes poderão, na forma do art. 65 da Lei 8.666/93, promover alterações nas cláusulas acordadas, exceto quanto ao seu objeto, mediante termo
adi�vo, desde que tal interesse seja manifestado por um dos par�cipes, formalmente, em tempo hábil para sua tramitação dentro do prazo de vigência.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA CONFIDENCIALIDADE

10.1 Os par�cipes reconhecem neste ato que toda e qualquer informação a que �verem acesso por força deste Acordo de Cooperação possui natureza
confidencial, sendo considerada restrita e de propriedade exclusiva. Tais informações não poderão ser cedidas ou compar�lhadas, em nenhuma hipótese,
para qualquer fim que não seja o especificado neste instrumento.

10.2 O INSTITUTO FECOMÉRCIO-DF deverá firmar o Termo de Compromisso e Manutenção de Sigilo — TCMS (Anexo II deste instrumento).

10.3 O INSTITUTO FECOMÉRCIO-DF, quando do fornecimento dos dados acessados por meio da integração promovida por este instrumento, também deverá
exigir  dos prestadores de serviços a assinatura do Termo de Compromisso e Manutenção de Sigilo — TCMS (Anexo II), os quais deverão ser man�dos sob
sua guarda e controle;

10.4 Os representantes designados pelo INSTITUTO FECOMÉRCIO-DF, quando da operacionalização do presente ACORDO DE COOPERAÇÃO, serão
responsabilizados civil, penal e administra�vamente, na exata medida de suas responsabilidades e atribuições, assegurado o contraditório e a ampla defesa,
pelas condutas culposas e dolosas, que resultem na inserção de informações ou dados, parcial ou totalmente, fraudulentos que prejudique a população
usuária da plataforma, objeto deste ACORDO.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

11.1 Fica eleito o Foro de Brasília/DF, para dirimir quaisquer dúvidas rela�vas ao cumprimento do presente Termo de Cooperação Técnica, que lido e
estando em conformidade com a vontade das partes, é assinado para que possa sur�r seus devidos efeitos legais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 Havendo irregularidades neste instrumento entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060. (Decreto Distrital
34.031, de 12 de dezembro de 2012).

 

Brasília, 11 de agosto de 2021.

 

 

ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA 
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
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JOSÉ APARECIDO DA COSTA FREIRE 
INSTITUTO DA FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA -
Matr.0032343-8, Secretário(a) de Estado de Economia do Distrito Federal, em 12/08/2021, às
12:42, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário
Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Jose Aparecido da Costa Freire, Usuário Externo, em
13/08/2021, às 17:04, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 67655212 código CRC= 8BF8E02D.
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