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PROTOCOLO DE INTENÇÕES - IPEA/CISET-PR nº 02/2022

PROTOCOLO  DE
INTENÇÕES  QUE
ENTRE  SI
CELEBRAM  A
UNIÃO,  POR
INTERMÉDIO DO
INSTITUTO  DE
PESQUISA
ECONÔMICA
APLICADA  E  A
SECRETARIA  DE
CONTROLE
INTERNO  DA
SECRETARIA-
GERAL  DA
PRESIDÊNCIA DA
REPÚBLICA,
VISANDO
PROMOVER
AÇÕES
INTEGRADAS,
APOIO MÚTUO E
INTERCÂMBIO
DE
EXPERIÊNCIAS,
INFORMAÇÕES E
TECNOLOGIAS
INERENTES  AO
CONTROLE
INTERNO.

Processo:nº
03001.002155/2022-82
- SEI-IPEA

A União, por intermédio de INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, com sede no SEPS 702/902,
Lote  C,  Torre  B,  Centro  Empresarial  Brasília  50,  Asa  Sul,  Brasília  –  DF,  inscrito  no  CNPJ/MF  sob  o  n°
33.892.175/0001-00, denominado IPEA, representado por seu Presidente, sr. Erik Alencar de Figueiredo, brasileiro,
casado, professor universitário, residente e domiciliado em Brasília/DF, designado pela Portaria nº 197, de 8 de março
de 2022,  publicado no Diário Oficial  nº  46,  seção 2,  de 9 de março de 2022,  página 1;  e  a  SECRETARIA  DE
CONTROLE  INTERNO  DA  SECRETARIA-GERAL  DA  PRESIDÊNCIA  DA  REPÚBLICA,  com  sede  no
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Palácio  do  Planalto,  Anexo  III,  1º  andar,  Ala  "B",  sala  213,  CEP  70.150-900,  inscrita  no  CNPJ/MF  nº
 00.394.411/0001-09, neste ato representada pelo Secretário de Controle Interno da Presidência da República, sr. Edson
Leonardo Dalescio Sá Teles, brasileiro, casado, nomeado por meio da Portaria SG/PR nº 286, de 5 de junho de 2020,
publicada no Diário Oficial da União de 8 de junho de 2020, matrícula SIAPE nº 2659935.

RESOLVEM celebrar o presente PROTOCOLO DE INTENÇÕES,  tendo em vista  o  que consta  do Processo n.
03001.002155/2022-82 e em observância, no que couber, às disposições da Lei nº 8.666/1993, legislação correlacionada
à ação pública e suas alterações, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente Protocolo de Intenções busca envidar os esforços necessários para promover ações
integradas, apoio mútuo e intercâmbio de experiências, informações e tecnologias, com vistas à capacitação técnica de
recursos humanos, ao desenvolvimento institucional e à melhoria da gestão no âmbito das atribuições inerentes ao
Controle Interno, relacionadas às atividades de Auditoria, Corregedoria, Ouvidoria e Integridade.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS REUNIÕES TÉCNICAS

Para o alcance do objeto pactuado, os partícipes realizarão reuniões técnicas nas quais pugnarão por
viabilizar o objeto.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ATRIBUIÇÕES COMUNS

Para consecução do objeto estabelecido neste Protocolo de Intenções, constituem contribuições de ambos
os partícipes, na medida de suas possibilidades:

a) Promoção de atividades conjuntas de educação corporativa na modalidade presencial ou a distância,
por meio de cessão, elaboração ou adaptação de cursos, bem como da realização de ações de apoio à sua execução;

b) Extensão recíproca aos servidores da possibilidade de participação em cursos de capacitação e de
desenvolvimento profissional, promovidos por cada partícipe, e em seminários, simpósios, encontros e outros eventos
da mesma natureza, observados os critérios de seleção e a disponibilidade de vagas;

c) Liberação de seus servidores para ministrar palestras e aulas ou para participar de atividades que sejam
de interesse comum;

d) Promoção de eventos conjuntos sobre temas de interesse comum, situação na qual cada partícipe
arcará com as despesas decorrentes da execução das atividades sob sua responsabilidade;

e) Estabelecimento de meios de intercâmbio de conhecimentos, informações, ferramentas e tecnologias,
visando ao complemento das ações desenvolvidas e à troca de experiências;

f) Estabelecimento de acesso mútuo a manuais, normas técnicas e procedimentos relativos a ações de
controle;

g) Disponibilização de mecanismos de divulgação, com vistas a difundir boas práticas na Administração
Pública,  por  meio  da  disponibilização  de  instrumentos  de  comunicação  corporativas,  tais  como  links  de  páginas
eletrônicas institucionais nos respectivos portais eletrônicos na internet, observada a política de comunicação de cada
órgão;

h) Compartilhamento de insumos destinados às atividades e ensino, respeitado o direito à consignação
expressa de autoria; e

i) Realização de ações integradas de interesse recíproco entre os partícipes.

Subcláusula única  –  As partes concordam em oferecer,  em regime de colaboração mútua,  todas as
facilidades para a execução do presente instrumento, de modo a, no limite de suas possibilidades, não faltarem recursos
humanos, materiais e instalações.

CLÁUSULA QUARTA -  DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E PATRIMONIAIS

Não  haverá  transferência  de  recursos  financeiros  entre  os  partícipes  para  a  execução  do  presente
Protocolo de Intenções. As despesas eventualmente necessárias à plena consecução do objeto acordado, tais como:
pessoal,  deslocamentos,  comunicação entre  os  órgãos  e  outras  que se  fizerem necessárias,  correrão por  conta  das
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dotações específicas constantes nos orçamentos dos partícipes. Os serviços decorrentes do presente Protocolo serão
prestados em regime de cooperação mútua, não cabendo aos partícipes quaisquer remunerações pelos mesmos.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS HUMANOS

Os recursos humanos utilizados por quaisquer dos partícipes, em decorrência das atividades inerentes ao
presente Protocolo de Intenções, não sofrerão alteração na sua vinculação nem acarretarão quaisquer ônus ao outro
partícipe. As atividades não implicarão cessão de servidores, que poderão ser designados apenas para o desempenho de
ação específica prevista no acordo e por prazo determinado.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO E VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste Protocolo de Intenções será de 60 (sessenta) meses, a partir da assinatura,
podendo ser prorrogado, mediante a celebração de aditivo.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES

O presente Protocolo de Intenções poderá ser alterado, no todo ou em parte, mediante termo aditivo,
desde que mantido o seu objeto.

CLÁUSULA OITAVA - DO ENCERRAMENTO

O presente Protocolo de Intenções será extinto:

a) por advento do termo final, sem que os partícipes tenham até então firmado aditivo para renová-lo;

b) por comunicação de qualquer dos partícipes, se não tiver mais interesse na manutenção da parceria;e

 c) por consenso dos partícipes antes do advento do termo final de vigência, devendo ser devidamente
formalizado.

CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO

Os  partícipes  deverão  publicar  extrato  do  Protocolo  de  Intenções  na  página  do  sítio  oficial  da
administração pública na internet.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO

A publicidade decorrente dos atos, programas, serviços e campanhas, procedentes deste Protocolo de
Intenções deverá possuir  caráter  educativo,  informativo ou de orientação social,  dela não podendo constar  nomes,
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, nos termos do art. 37,
§ 1º, da Constituição Federal.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS

As  situações  não  previstas  no  presente  instrumento  serão  solucionadas  de  comum  acordo  entre  os
partícipes, cujo direcionamento deve visar à execução integral do objeto.

 ________________________________                ____________________________

Erik Alencar de Figueiredo                                  Edson Leonardo Dalescio Sá Teles

Presidente do IPEA                                               Secretário de Controle Interno da Presidência da República
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Documento assinado eletronicamente por Erik Alencar de Figueiredo, Presidente, em 15/08/2022, às 18:05,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Edson Leonardo Dalescio Sá Teles, Usuário Externo, em 16/08/2022, às
17:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.ipea.gov.br/processoeletronico/conferir
informando o código verificador 0479727 e o código CRC 7C1B99AA.

Processo nº 03001.002155/2022-82 SEI nº 0479727

SEI/IPEA - 0479727 - Protocolo de Intenções https://processoeletronico.ipea.gov.br/sei/controlador.php?acao=docum...

4 of 4 16/09/2022 15:07


