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ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N5 27/2017
PROCESSO m 01400.017312/2017-69

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO DA
CULTURA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE
LONDRINA,
PARA A REALIZAÇÃO DE
ATIVIDADES CONJUNTAS RELACIONADAS ÀS
SUAS

RESPECTIVAS
INSTITUCIONAIS.

MISSÕES

O MINISTÉRIO DA CULTURA, inscrito no CNPJ/MF 01.264.142/0002-00, neste ato representada pela
Secretaria do Audiovisual, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco B - 2® Andar, CEP 70068-900,
Brasília/DF, doravante denominada SAv/MínC, neste ato representada pelo Secretário do Audiovisual
João Batista da Silva, nomeado pela Portaria n^ 758, de 03 de agosto de 2017, Seção 2, publicada no
Diário Oficial da União ns 149 de 04 de agosto de 2017, portador do RG n^ 555760/SSP-MT e inscrito no
CPF sob o n9 378.321.821-72, e a PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA, inscrita no
CNPJ/MF 75.771.477/0001-70, criada pelo Decreto Estadual n^ 2.519 de 3/12/1934, com sede na
Avenida Duque de Caxias, 635, CEP 86015-901, Londrina/PR, neste ato representada por seu Prefeito
Marcelo Belinati Martins, brasileiro, casado, portador do RG ns 1441316-2-SESP/PR e inscrito no CPF ns
871203139-91, considerando o constante no processo n^ 01400.017312/2017-69, resolvem celebrar o
presente Acordo de Cooperação Técnica, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1.

O presente Acordo de Cooperação Técnica tem por objeto a criação de um Núcleo de

Produção Digital (NPD), constituído a partir da cessão de equipamentos e de um modelo de governança
compartilhada, a fim de ampliar o acesso dos cidadãos brasileiros aos meios de produção e edição
audiovisual, de forma descentralizada e regionalizada.

2.

CLAUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL

2.1.

O presente Acordo de Cooperação Técnica reger-se-á pelo disposto no art. 116 da Lei n^
8.666. de 21 de iunho de 1993. na Lei ns 9.784. de 29 de ianeiro de 1999. e legislação correlata.
3.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PLANO DE TRABALHO E DOS PRODUTOS

3.1.

O Plano de Trabalho, anexo ao presente Acordo de Cooperação Técnica em sua versão
inicial, relacionará os projetos e ações a serem desenvolvidas em decorrência deste Acordo de
Cooperação Técnica, os quais poderão ser objeto de instrumentos específicos celebrados entre os
partícipes.

4.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO PARCEIRA
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4.1.

São obrigações DA INSTITUIÇÃO PARCEIRA:

Indicar representante(s) para compor a coordenação dos projetos que virem a ser
4.1.1.
implantados em conjunto com representante(s) da Secretaria do Audiovisual.
Assumir integralmente a responsabilidade técnica e didática dos projetos do Núcleo de
4.1.2.
Produção Digital, aprovados por seus órgãos internos, a serem realizados no âmbito do presente Acordo
de Cooperação Técnica.
4.1.3.

Promover ações de formação e de regionalização do audiovisual, por meio do NPD.

Proceder interlocução junto aos entes públicos locais e sociedade civil organizada do
4.1.4.
campo cultural, em especial do setor audiovisual, visando a criação e implementação de Comitê Gestor
Local do Núcleo de Produção Digital.
Designar os responsáveis pela execução e pelo acompanhamento dos projetos do Núcleo
4.1.5.
de Produção Digital.
5.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA DO AUDIOVISUAL

5.1.

São obrigações DA SAV/MINC:

Supervisionar os projetos, aprovar ações e fornecer diretrizes compreendidas no escopo
5.1.1.
dos projetos.
5.1.2.

Disponibilizar, quando necessário, equipamentos para o cumprimento do objeto.

5.1.3.

Interagir, se necessário, com outros órgãos pertinentes para consecução do objeto deste

Acordo.
5.1.4.

Prestar as informações necessárias para o cumprimento do objeto deste Acordo.

6.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

6.1.

Este Acordo de Cooperação Técnica entrará em vigor na data de sua assinatura, e terá

vigência até 31 de dezembro de 2020, prorrogável por mais 4 (quatro) anos, desde que cumpridas as
observâncias de execução das ações previstas e prestação de contas, e que não haja objeção de nenhuma
das partes.
7.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA MODIFICAÇÃO

O presente instrumento poderá a qualquer tempo ser modificado, exceto quanto ao seu
7.1.
Objeto, ou ainda acrescido, mediante Termos Aditívos, desde que tal interesse seja manifestado,
previamente e por escrito, por um dos partícipes, devendo em qualquer caso haver a anuência da outra
parte com a alteração proposta.

8.

CLÁUSULA OITAVA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

8.1.

O presente Acordo de Cooperação Técnica poderá ser denunciado ou rescindido, de pleno

direito, unilateralmente, no caso de infração a qualquer uma das cláusulas ou condições nele estipuladas,
a qualquer tempo, mediante notificação escrita ao outro partícipe, com antecedência mínima de 120
(cento e vinte) dias.

8.2.

Eventual denúncia ou rescisão deste Acordo de Cooperação Técnica não prejudicará o

cumprimento do objeto dos instrumentos específicos dele decorrentes e que já tenham sua execução
iniciada, os quais manterão seu curso normal até o final de seu prazo de vigência, de acordo com os
planos de trabalhos, permanecendo os partícipes titulares dos respectivos direitos e obrigações.
9.

CLÁUSULA NONA - DA OPERACIONALIZAÇÃO E DOS RECURSOS

A operacionalização das ações a serem desenvolvidas no âmbito deste Acordo será
9.1.
coordenada conjuntamente pela instituição parceira e pela SAv/MinC, podendo envolver a cessão de uso
de equipamentos técnicos de produção e difusão de conteúdos audiovisuais.
As dotações ou destinações de verbas específicas por demandas ou projetos que venham a
9.2.
ser objeto de negociação serão devidamente processadas na forma da lei, sempre com instrumento
próprio.
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9.3.

Por tratar-se de Execução Descentralizada de Programa Federal, a Prefeitura Municipal de
Londrina poderá, após 48 (quarenta e oito) meses de comprovada, regular e efetiva atuação do Núcleo

de Produção Digital, receber a doação dos equipamentos de produção e difusão de conteúdos
audiovisuais, se comprometendo a respeitar as finalidades do projeto.
9.4.

As despesas necessárias à consecução do objeto deste Acordo de Cooperação serão

assumidas pelos partícipes, dentro dos limites de suas respectivas atribuições, não podendo os partícipes
nada exigir um do outro além do estabelecido pelo próprio instrumento.

10.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

10.1.

A Prestação de Contas das ações desenvolvidas deverá integrar as contas anuais dos
órgãos ou entidades beneficiários dos recursos, a serem apresentadas aos órgãos de controle interno e
externo, na forma do que determina a legislação em vigor, vinculada aos instrumentos específicos que
porventura resultem do presente Acordo, operacionalização das ações a serem desenvolvidas no âmbito
deste Acordo será coordenada conjuntamente pela instituição parceira e pela SAv/MinC, podendo
envolver a cessão de uso de equipamentos técnicos de produção e difusão de conteúdos audiovisuais.

11.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO

11.1.

A SAv/MinC providenciará a publicação do extrato do presente Acordo de Cooperação

Técnica no Diário Oficial da União, no prazo de até 20 (vinte) dias, contados do quinto dia útil do mês
subsequente ao da sua assinatura.

12.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E CASOS OMISSOS

12.1.
Os casos omissos e as dúvidas porventura existentes serão
entendimentos entre os partícipes, formalizados por meio de correspondência.

dirimidos

mediante

12.2.

Os casos omissos deste Acordo de Cooperação Técnica serão resolvidos conforme os
preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletiva mente, os princípios da teoria geral dos contratos e
as disposições de direito privado.
13.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

É competente para dirimir quaisquer questões oriundas deste Acordo de Cooperação, que
13.1.
não possam ser resolvidas mediante acordo entre os partícipes, a Advocacia-Geral da União - AGU, nos
termos do inciso XI, do art. 4^, da Lei Complementar ns 73, de 10 de fevereiro de 1993.

E, por estarem justas e acordadas entre os partícipes as condições deste Acordo de Cooperação Técnica,
foi o presente assinado eletronicamente pelas partes, juntamente com as testemunhas abaixo indicadas,
para que produza seus efeitos jurídicos e legais em juízo e fora dele.

João Batista da Silva
Secretário do Audiovisual
Representante do Ministério da Cultura

Marcelo Belinati Martins
Prefeito Municipal de Londrina
Representante da Prefeitura Municipal de Londrina

Caio Julio Cesaro
Secretário de Cultura de Londrina
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Documento assinado eletronicamente por Caio Julio Cesaro, Usuário Externo, em 21/08/2017, às
12:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 30, inciso II, da Portaria nS
26/2016, de 01/04/2016, do Ministério da Cultura,Publicada no Diário Oficial da União de
04/04/2016.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Belinati Martins, Usuário Externo, em
15/09/2017, às 15:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 30, inciso II, da
Portaria n^ 26/2016, de 01/04/2016, do Ministério da Cultura,Publicada no Diário Oficial da União de
04/04/2016.
Documento assinado eletronicamente por João Batista da Silva, Secretário do Audiovisual, em
18/09/2017, às 10:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 30, inciso II, da
Portaria n^ 26/2016, de 01/04/2016, do Ministério da Cultura,Publicada no Diário Oficial da União de
04/04/2016.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.cultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0352472 e
o código CRC 729086DE.

ANEXOS AO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
PLANO DE TRABALHO

1.

OBJETO

Acordo de Cooperação Técnica e Cessão de Uso de equipamentos digitais de produção e
1.1.
edição de conteúdo audiovisual, visando a implantação do NÚCLEO DE PRODUÇÃO DIGITAL (NPD) e o
estabelecimento de seu Modelo de Governança.

2.

PRODUTOS E METAS

2.1.

O NPD deverá disponibilizar espaço físico e recursos humanos adequados à implantação e

funcionamento das atividades dos núcleos, bem como ao atendimento da comunidade e suporte
operacional ao Comitê Gestor.

2.2.

Realização, por parte do NPD, de ações de apoio à formação, produção e regionalização do

audiovisual nacional.
Caso o Núcleo de Produção Digital também seja um espaço dedicado à difusão audiovisual
2.3.
(cineclube), deverá ser priorizada a exibição de conteúdo brasileiro e latino-americano, em percentual
não inferior a 60% (sessenta por cento) de todo o acervo exibido, visando à formação de platéia crídca e
conhecedora da diversidade cultural brasileira e latino-americana.
Os conteúdos audiovisuais produzidos no âmbito do Núcleo de Produção Digital, mesmo
2.4.
aqueles em regime de coprodução pela cessão de equipamentos e/ou programas e ações de fomento,
serão automaticamente licenciadas para distribuição e exibição institucional, em caráter não-exclusivo e
de forma não-onerosa, para a Programadora Brasil, para portais na internet, cineclubes e pontos de
exibição, dentre outros programas, sejam eles fomentados, geridos e/ou administrados pelo Ministério
da Cultura, e/ou em parcerias com outros entes públicos.
3.

ETAPAS OU FASES

Pactuação: Formalização das etapas de pactuação entre os parceiros, com a assinatura
3.1.
deste Acordo de Cooperação Técnica e do Termo de Cessão de Uso;
Implantação: Busca dos equipamentos no Centro Técnico Audiovisual (CTAv), no Rio de
3.2.
Janeiro, e implantação do Núcleo em seu local de atuação;
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3.3.

Seminário: participação de seminário nacional da rede NPD;

Formalização do Comitê Gestor Local: proceder interlocução junto aos entes públicos
3.4.
locais e sociedade civil organizada do campo cultural, em especial do setor audiovisual, para a criação e
implementação de Comitê Gestor Local do Núcleo de Produção Digital;
Cumprimento dos objetivos do NPD: atividades permanentes de formação, produção e
3.5.
regionalização do audiovisual.
4.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Este Acordo de Cooperação Técnica entrará em vigor na data de sua assinatura, e terá
4.1.
vigência até 31 de dezembro de 2020, prorrogável por mais 4 (quatro) anos, desde que cumpridas as
observâncias de execução das ações previstas e prestação de contas, e que não haja objeção de nenhuma
das partes.
4.2.

As etapas ou fases previstas para sua execução terão o seguinte cronograma;

4.2.1.

Pactuação: Agosto;

4.2.2.

Implantação: Agosto/Setembro de 2017;

4.2.3.

Seminário: Setembro/Outubro 2017;

4.2.4.

Formalização do Comitê Gestor Local: Novembro/Dezembro 2017;

4.2.5.

Cumprimento dos objetivos do NPD: Constante.

Referência; Processo

01400.017312/2017-69
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