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ACORDO DE cooPERAçÃo
ACORDD
COOPERACAO TÉCNICA
TECNICA
Acordo de Cooperação
Cooperagéo Técnica que entre si celebram o Ministerio
Ministério de Estado da Segurança
Seguranga Pública,
Piiblica, por
intermédio da Policia Federal, representada pela Coordenação
intermedio
Coordenagﬁo de Aviação
Aviagﬁo Operacional CAOP/DIREX/PF, e o Governo do Distrito Federal, por intermédio do Comando-Geral da Policia
Pollcia Militar do
Distrito Federal, representado pelo Comando de Policiamento Aéreo, para Do desenvolvimento, em
cooperagﬁo técnica, de atìvidades
cooperação
atividades de treinamento especializado de seu quadro policial em aeronaves de
asa rotativa,
rotaﬁva, cujo interesse dos órgäos
orgﬁos é mútuo.
mﬁtuo.
O MINISTÉRIO
0
MINISTERIO DE ESTADO DA SEGURANCA
SEGURANQZA PÚBLICA,
PIJBLICA, por intermédio da POLÍCIA
POLICIA FEDERAL - PF, órgão
orgﬁo
pertencente àa sua estrutura organizacional,
organizational, representado pela Coordenação
Coordenagﬁo de Aviação
Aviagﬁo Operacional,
doravante denominada CAOP/DIREX/PF, com
corn sede no Lago Sul, Brasilia - DF, 70297-400, neste ato
representada pelo Diretor-Geral, Senhor ROGÉRIO
ROGERIO AUGUSTO VIANA GALLORO,
GALLOR0, domiciliado no Setor de
Autarquias Sul, Quadra 6, Lotes 9/10, Ediﬁcio-Sede da PF, Asa Sul, Brasilia/DF, CEP 70.037-900, RG
2.884.069, expedido pela SSP/DF, e CPF 102.735.048-86,
102.735.0118-86, e o COMANDO-GERAL DA POLÍCIA
POLFCIA MILITAR DO
DISTRITO FEDERAL, Drgão
orgﬁo pertencente às estrutura organizacional do Governo do Distrito Federal,
representado pelo Comando de Policiamento Aéreo, doravante denominado CPAER/PMDF, com sede no
SPO, Palácio
Palacio Tiradentes - Asa Sul, Brasilia - DF, 70610-212, neste ato representado pelo COMANDANTE
GERAL DA PMDF, Senhor FABIO ARACAQUI DE SOUZA LIMA, domiciliando no SPO, Palácio
Palécio Tiradentes Asa Sul, Brasilia - DF, 70610-212, RG 1379977, expedido pela SSP/DF, e CPF n'
n‘ 553.422.801-68,
553422.801-68, resolvem
celebrar Do presente Acordo de Cooperação
Cooperagﬁo Técnica, a ﬁm de atender ao disposto na ementa do Parecer
n9 15/2013, da Cámara
ng
Carnara Permanente de Convênios
Convénios (DEPCONSU/PGF/AGU), de 26 de fevereiro de 2013,
para formalizar o interesse mútuo
mﬁituo dos órgãos
drgéos em desenvolver atividades de treinamento especializado
em aeronaves de asa rotativa, conforme as condiçöes
condigﬁes e consideraçöes
consideragﬁes que seguem, observando-se, no
que couber, Do disposto no Art. 116 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alteraçöes,
alteragﬁies, bem como
as demais Iegislaçöes
legislagﬁes que regem a matéria, mediante as cláusulas
cléusulas e condiçöes
condigoes seguintes.

cmusum |=›|=u|v|E|nA
cuﬁlusum
PRIMEIRA - Do
oo oa1E'ro
OBJETO
O presente Instrumento
0
lnstrumento tem por objeto a cooperação
cooperagﬁo técnica entre os partícipes,
participes, com vistas ao
desenvolvimento de projeto de interesse comum, voltado para Do treinamento e a capacitação
capacitagﬁo de recursos
humanos de seus quadros policiais, em materia
matéria de aviação
aviagﬁo em asa rotativa.
rotaﬁva.

SUBCLAUSULA ÚNICA.
SUBCLÁUSULA
UNICA. A descriçãodetalhada
descrir.;a'o_detalhada do objeto descrito no caput desta Cláusula
Clausula encontra-se no
Plano de Trabalho - Anexo l, parte integrante deste Acordo para todos os ﬁns, em conforrnidade com o
disposto no art. 116 da Lei ng
n9 8.666, de 21 de junho de 1993.
/. -— . K
h"Ps:Hsei.dpf.gov.l:.~rl'seilioontrolador.php?aoao=dooumento_imprimir_web8aoao_origem=arvore_visuaI|1ar&id_documanto=11
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CI.Ausuu\ sseunoa
Ci.Ausuui
ssounoa - Das
ms osrimçóts
oermicoss
Para es
os eieites
elcllos de
do presente
presents Acorde
Acordo de
do Cooperaçile
Cooparagllo Tecnica,
Técnlca, silo
sllo válidas
vrllldas as deliniçóes
dellnlgdus a seguir:
scgulr:
I - iormaçiio
formaqlio de
do pilotos:
pllotos: reaiizaçiio
renllzaqllo de
do curse
curso teóricos
Icdrlcos eu prlitlcos
pnlllcos para es cencessiie
concnssllo Inicial
lnlclal de
do iiabiiitaçóes
habllltagdus ea
obtenqllo de
ebtençiie
dc Licenças
Llcengns junte
junto ilA Agencia
Agenda Nacional
Naclonal de
do Aviaçiio
Avlagllo Civil - ANAC;
iiII - instruçiio
lnstrugllo continuada:
contlnuada: instruçóes
Instruqdes teóricas
teorlcas e próticas
prrlticas para renevaçﬂo
ranovaqﬂo de
do habliitaçóes,
habllltagdus, manutençiio
manutencllo da
proflclencla, Instruçóes
preficiëncle,
lnstruqdes em
cm operaçóes
operagoes reais
reals entre
cntra ns
as institulçóes
Instltulgoes e trece
trocn de
do experiencias
experlbnclas para an melhor
mclhor
aprendlzagern na área
aprendizagern
area da avlaçiie
avlagllo de
do segurançe
segurnnca pública;
ptlbllca; e0
III - utiiizaçtio
iii
utlllzaqtlo de
do espaçes
espaqos fisicos:
ffslcosz cesstie
cessllo de
do espaços
espaqos fisicos
llslcos nos quais
quals seróe
serﬂo mlnlstrada:
mlnlstradas es
as Instruçóes
lnstruqocs
tedrlcas e hangaragem
teóricas
hangaragern das aeronaves durante
durnnte as instruçóes.
lnstrugocs.

CLAUSULA rsacsina
cLAusuLA
TERCEIRA - Dos
oos coivw-aomissos
COMPROMISSOS
SUBCLAUSULA PRIMEIRA. cabera
suac|.Ausu|.A
Caberd a Poticia
PoLlc|A FEDERAL:
I - designar o Ceerdenader
Coordenador de Avlaçäe
Avlagao Operacional
Operaclonal e um substitute
substltuto para desempenhar
descmpenhar as atividades
atlvldades de
do
Ilgaçãe entre es
llgagao
os participantes;
parﬂclpantes;
IiII - fernecer
fornecer pilotes
pllotos habilitados
habllltados para minlstrar
mlnlstrar treinamento de Voe
Voo por Instrumentos
lnstrumentos em Asa Retativa
Rotatlva
(IFRH), em helicóptero
hellcoptero ASBSSN, para pilotes
pllotos de
do CPAER/PMDF;

ill - disponibilizar
III
dlsponlblllzar eo helicóptero
hellcoptero AS355N para a reaiização
reallzagﬂo dos treinamentos
trelnamentos de
do veo
voo por instrumento
lnstrumento - IFRH
para pilotos
pllotos de
do CPAER/PM
CPAER/PMDF,
DF, totalizande
totalizando cinquenta
clnquenta horas de vee
voo na aeronave mencionada;
menclonada;
IV - ministrar
mlnlstrar instruçóes
lnstrugﬁes teóricas
tebrlcas necessårlas
necessarlas igreundschooll
(groundschool) da aeronave AS355N para habllltaçãe
habllltagﬁo de
do
veo na máquina;
voo
méqulna;
V - disponibilizar
dlsponlblllzar todo eo material em midia
mldla necessårio
necessérlo para a formaçãe
formagao des
dos aiunos;
alunos;
VI - indicar
Vi
lndlcar très
trés aiunos
alunos aptos a iniciarem
lnlclarem as lnstruçees
lnstrugﬂes de solo igroundscheell
lgroundschooll e de veo
voo em helicóptero,
hellcoptero,
para ebtenção
obtengao da Iicença
llcenga de Piiete
Plloto Privado
Prlvado de Helicóptero
Hellcoptero - PPH, a ser mlnlstrada pela PMDF,;
PMDF; e
VII - arcar com despesas de pagamentos de quaisquer
Vil
qualsquer tipos
tlpos de emeiumentos
emolumentos para a formaçäe
formagﬁo de
do seus
pllotos.
pilotos.

SUBCLAUSULA sEeuNoA.
suec|.AusuLA
sseuuon. caberá
Cabera àa Poticia
Potlcm Miuran
MILITAR Do
no Dlsrano
DISTRITO FEDERAL:
iI - designar
deslgnar eo Comandante de Policiamento
Pollclamento Aereo
Aéreo e um substltuto para desempenhar as ativldades de
do
llgagﬁo entre os participantes;
ligação
partlclpantes;
lnlclal em Piloto
Plloto Privado
Prlvado de
do
II - fernecer
fornecer Instruteres
lnstrutores de veo
voo habilitados
habilltados para instruçóes
lnstrugﬂes na formação
formaqﬁo inicial
Hellcdptero - PPH para a Policia
Helicóptero
Pollcla Federal;
lnlclals de
do Piloto
Plloto
Ill - disponibilizar
iii
dlsponlblllzar o helicóptero
hellcdptero Robinson 44, Raven Iill para a concess 5 o d e iill ce n çI; as lnlciais
Prlvado de Helicóptero
Privado
Hellcdptero - PPH na formação
formagao de poiiciais
pollcials federais;
federals;

IV - disponibilizar
dlsponiblllzar todo o material em midia
mldla necessário
necessarlo para a fermação
formagﬁo dos aiunos;
alunos;
V - ministrar
mlnlstrar as instruçöes
lnstrugoes teóricas
teorlcas (greundscheoi)
lgroundschooll da aeronave Robinson 44, e as Instruçóes
lnstrugbes prátices
prdtlcas de
do
voo, necessárlas
veo,
necessarlas para a cencessão
concessﬁo da Licença
Llcenga inicial
lnlclal de Piloto
Plloto Privado
Prlvado de
do Helicóptero
Hellcdptcro para très
trés servidores
scrvldores
da Policia
Pollcla Federal, totaiizande
totallzando cento e vinte horas de veo
voo na aeronave mencionada;
menclonada;
_, _
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-ACT-Aoordo es
do ceeperaçae
Cooperacao Tecnica
Técnlca
V‘ '‘ Hnos
V'
Enos as instruçöes,
instrucﬁes, enviar es
os dados necessários
necessarios para a concessão
concessao das licenças
licengas dos alunos aprovados às
AB§I'Icia Nacional de Aviação
Ašêricia
Aviacao Civil;
Vil - indicar os pilotoisl
VII
pilotolsl de
do CPAER/PMDF para receberem treinamento de Veo
Voo por Instrumentos em
Helicoptero (IFRH)
Helicóptero
(lFRH) ministrados pela CAOP/DIREX/PF;
VIII - disponibilizar eo deslocamente
deslocamento de seus servidores
senridores alunos para os locais de instrução;
instrugﬁo; e
IX - arcar com
corn despesas de pagamentos de quaisquer tipos de emolumentos para a formação
formacao de seus
pilotes.
pilotos.
SUBCLAUSULA TERCEIRA. Caberá
Cabera conjuntamente aos entes:
I - cerﬁﬁcarem-se
certiﬁcarem-se da capacidade técnica, administrativa
administrative e operacional dos poiiciais
policiais a serem indicados
para a consecução
consecugao do objeto do presente Acorde;
Acordo;
IIll - manter es
os instruteres
instrutores de voo com suas habilitaçöes
habilitacdes e certiﬁcado médico aeronáutico
aeronéutico em
ern vigor;
III - manter local nas sedes das duas instituiçöes
ill
insﬁtuicﬁes nos quais as instruçöes
instrugoes teóricas
tedricas pessam
possam ser ministradas
de maneira eﬁcaz; e
IV - ceder local de pouso para a aeronave em instrução
instrucﬁo nos intervalos dessas.
CLAUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
CLÁUSULA

O presente Acorde
0
Acordo de Cooperaçäo
Cooperagﬁo Técnica não
néio implica compromissos ﬁnanceiros e/ou transferëncias
transferéncias de
recursos.
SUBCLÁUSULA ÚNICA.
SUBCLAUSULA
UNICA. As despesas decorrentes do presente instrumento
Instrumento correrão
correréio por conta das
dotagﬁes orçamentárias
dotaçöes
orgamentarias próprias
prdprias dos participes, em conformidade com as responsabilidades assumìdas
assumidas
no presente acorde
acordo e nos eventuais aditivos.
CLAUSULA QUINTA - DO VÍNCULO
CLÁUSULA
VINCULO DE PESSOAI.

Não se estabelecerá,
Nio
estabeleceré, por conta de
do presente Acorde,
Acordo, nenhum vínculo
vinculo de natureza trabalhista, funcional ou
securitaria entre os participes ou com seus servidores.
securitária

cmusum sExrA
c|.AusuLA
stxm - DA aLrEnAçÃo
ALTERAQAO E nEs|uçÃo
RESILIQAO
Este Acorde
Acordo poderá
podera ser alterado a qualquer tempo, mediante Termo Aditivo, bem como resiiido,
resilido, por
conveniência administrativa,
conveniéncia
administrative, mediante notiﬁcação
notiﬁcacﬁo por escrito, com antecedência
antecedéncia de sessenta dias,
reputando-se extinto o Instrumento
lnstrumento com o decurso do referido prazo, contado do recebimento da
comunicacao, ﬁcando as partes responsáveis
comunicação,
responsaveis pelas obrigaçöes
obrigagiiies decorrentes do tempo de vigência
vigéncia e Ihes
lhes
creditando igualmente, es
os beneficios adquiridos no mesmo período
periodo

CLAUSULA sétuvia
cLAusuu-i
SETIMA - DA
on DENúNc|A
DENUNCIA E aEsc|sÃo
RESCISAO
Este Acorde
Acordo poderá
podera ser denunciado, a qualquer tempo, independentemente de prévia notiﬁcação,
notiﬁcacﬁo, no
caso de inadimplëncia
inadimpléncia ao disposto em qualquer de suas cláusulas,
clausulas, ou ainda pela superveniência
superveniéncia de ato
https:Il'saI.dpf.Qov.br.fseIi'oontrolador.Ph|J?acao=documento_imprImlr_web8-.acao_origem=anrore_visuallzar&id_dooumento=1
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Acordo do
de Cooporação
Cooporacﬂo Técnica
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~°l-1 €Ie_
~°l-I
€le_ lei que torne inviável
inviavel sua execução,
execucao, o que ensejará
ensejara sua imediata rescisão,
rescisao, sem prejuizo
prejulzo das
mﬂdidas de estilo cablveis às especie
medidas
espécie
CLAUSULA OITAVAOlTAVA- DAS DECISOES
DECISDES NULAS DE PLENO DIREITO

Será nula de pleno direito toda e qualquer medida ou decisão,
Seré
decisao, no que concerne ao presente Acorde,
Acordo, que
contrarie o disposto nos estatutos, regimentos e demais atos normativos dos participes.
partlcipes.
CLAUSULA NONA CLÁUSULA
— DA PUBLICACÃO
PUBLICACAO E EFICACIA

A CAOP/DIREX/PF e o CPAER/PMDF providenciarão
providenciarﬁo es
os trâmites
tramites necessários
necessaries às pubiicidade
publicidade deste Acorde
Acordo
e, se for o caso, de seus Termos Aditivos, até o quinto dia útil
Crtil do més seguinte ao da respectiva
assinatura.

SUBCLAUSULA ÚNICA.
UNICA. O extrato correspondente deverá
deveré ser publicado no Diário
Diério Oﬁcial da União
Uniﬁo - DOU e
no Diário
Di:-‘irio Oﬁcial do Distrito Federal - DODF em até vinte dias contados da data especiﬁcada
no caput desta Cláusula,
Cléusula, quando, então,
entﬁo, será
sera declarada a eﬁcácia
eﬁcacia de
do Instrumento.
lnstrumento.

cmusum DEc||v|A
cuﬁusuta
DECIMA - DA Divutoação
DIVULGAQAO
Ouaisquer selicitaçöes
Quaisquer
solicitagﬁes de divulgação
divulgagﬁo na midia deverão
deverao ser dirigidas ás contraparte, obtendo-se prévia
aprovagﬁo quanto ao conteúdo
aprovação
conteddo a ser veiculado e a correta utilização
utilizagﬁo dos símbolos
simbolos dos participes.

CLAUSULA Décima
c|.Ausu|.A
DECIMA Pnnvicina
PRIMEIRA - Da
on v|oENc|A
VIGENCIA
Este Acorde
Acordo terá
tera a vìgência
vigéncia de doze meses, contados a partir da data de publicação
publicagﬁo de seu extrato no
Diario Oﬁcial da União.
Diário
Uniﬁo.
SUBCLÁUSULA ÚNICA.
SUBCLAUSULA
UNICA. Em caráter
carater excepcional, devidamente
devidarnente justiﬁcado e mediante autorizagao
autorização da
autoridade superior, o prazo de vigéncia deste Acorde
Acordo poderá
poderé ser prorrogado por até doze meses, de
acordo com o disposto no § 49 do art. 57 da Lei ng
acorde
nil 8.666, de 1993.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA CLÁUSULA
— DOS CASOS OMISSOS E ELEICÃO
ELEIQAO DE FORO
FORD

Os casos omissos no presente ajuste serão
serﬁo supridos de comum
comurn acorde
acordo entre os participes,
partlcipes, podendo ser
ﬁrmados, se necessário,
necessério, Termos Aditivos que farão
farﬁo parte integrante deste instrumento.
lnstrumento.
SUBCLAUSULA PRIMEIRA. As dúvidas
dtividas e questöes
questiiies divergentes oriundas do presente instrumento,
Instrumento, bem
hem
como de
do Piano
Plano de Trabalho serão
serﬁo dirimidas administrativamente pelos participes.
SUBCLAUSULA SEGUNDA. Caso não
nﬁo se chegue a um entendimento convergente, os participes deverão
deverao
requerer a instalação
instalacﬁo de Cámara
Cémara de Conciliação
Conciliagﬁo e Arbitragem da Administração
Administragﬁo Federal àa Advocacia Geral
|""PB:IIsei.dpf.gov.brfsalloontrolador.php?acao=documento_imprimir_v.reb&acao_origem=arvore_visuaIlzar&id_doc.umento=1
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Acordo de
do Gooparaçlo
Cooparaqlo Tecnica
Tlcnlca

.da Unlãe,
Unlao, nos termos estabelecidos
estabelecldos na Portaria
Portarla AGU no. 1.281, de 27 de setembre
setembro de 2007, e normativos
normatlvos
que a sucederem.

CLAUSULA Décima
c|.AusutA
oécmm ¬rEacE|RA
TERCEIRA - oo Eoao
FORD
No case
caso de absoluta impessibiiidade
Imposslbilidade da conciliação
conclllacao prevista
prevlsta na Subcláusuia
Subcléusula Segunda da Cláusula
Clausula Décima
Déclma
Segunda, a qual é conferida prioridade,
prlorldade, elege-se o Foro da Seçãe
Segao Judiclária
Judiclarla do Distrito Federal liustiça
[Justice
Federal) para dirimir
dirlmlr os litigios
lltlgios oriundos
orlundos deste instrumento.
Instrumento.
CLAUSULA DÉCIMA
DECIMA QUARTA - DO SIGILO

Os participes
pardcipes se obrigam a manter slgilo das açöes
agoes executadas em parceria, utilizando
utllizando es
os dados passiveis
passlvels
de acesso somente nas atividades que, em vlrtude de lei,
lel, Ihes
lhes compete exercer, não
nao podendo, de
qualquer forma, direta ou indiretamente, dar conhecimento a terceiros
tercelros das informaçöes
lnformacoes trocadas entre sisl
ou geradas no ámbito
ambito deste Acorde.
Acordo.
E, por estarem, asslm, de pleno acorde,
acordo, assinam o presente acorde
acordo em duas vias, de igual teor e forma,
na presença
presenga das testemunhas Infra signatárias,
slgnatarias, para que se produzam es
os necessários
necessérios efeites
efeitos legais.
legals.
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FABIO ARACAQUI
USA LIMA
Comandante-Geral da Policia Militar de
do Distrito Federal
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