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TERMO DE COOPERAÇÃO
TÉCNICA Nº 20/2021, QUE
ENTRE SI CELEBRAM
A SECRETARIA DE ESTADO DE
JUSTIÇA E SEGURANÇA
PÚBLICA, POR INTERMÉDIO DO
DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO
DE MINAS GERAIS, E
A ASSOCIAÇÃO JÚNIOR
ACHIEVEMENT DE MINAS GERAIS.

A SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA , inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 05.487.631/0001-09, com sede em Belo Horizonte/MG, na Cidade
Administrativa, Rodovia Papa João Paulo II, nº 4.143, Bairro Serra Verde, doravante
denominada SEJUSP, por intermédio do DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO DE
MINAS GERIAS, neste ato representado por FELIPE LOPES VILLELA NICOLAI,
brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº MG-12.493.015 e do CPF nº
014.XXX.XXX-30, e a ASSOCIAÇÃO JÚNIOR ACHIEVEMENT DE MINAS GERAIS,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.945.220/0001-01, com sede na Av. João Pinheiro, nº
495, 7º andar, Centro, Belo Horizonte/MG, doravante denominada JAMG, neste ato
representada por seu Diretor Presidente, FLÁVIO ROSCOE NOGUEIRA, brasileiro,
portador da Carteira de Identidade nº MG 6152971 e do CPF nº 902.XXX.XXX-
15, resolvem celebrar o presente Termo de Cooperação Técnica, que se regerá pelos
princípios e pelas regras legais vigentes, aplicando-se no que couber, a Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993, considerando o constante no processo SEI! nº
1450.01.0068506/2021-96, resolvem celebrar o presente Termo de Cooperação
Técnica, mediante as seguintes cláusulas e condições:
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo de Cooperação Técnica tem por objeto a aplicação de atividades
educacionais/socioculturais para integrantes do sistema prisional estadual.
SUBCLÁUSULA ÚNICA. O Plano de Trabalho constante do Anexo I deste Termo de
Cooperação Técnica, nos termos do art. 116 da Lei Federal nº 8.666/1993, constitui
parte integrante e indissociável deste instrumento, para todos os fins de direito.
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CLÁUSULA SEGUNDA –  DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente Termo de Cooperação Técnica reger-se-á pelo disposto na Constituição
Federal de 1988, Lei de Execuções Penais Federal nº 7.210/84 e Estadual nº
11.404/94, Decreto nº 47.795/19, Art. 116, §1º, da Lei de Licitações nº 8.666/93, e
legislação correlata.
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES
São obrigações e responsabilidades, além dos outros compromissos assumidos
neste Termo de Cooperação Técnica e os previstos na legislação vigente:
Da SEJUSP:

1. Indicação das unidades prisionais interessadas em receber os programas;
2. Distribuição, após recebimento, do material didático dos programas para as
unidades prisionais;
3. Contato e acompanhamento da realização do programa junto às unidades
prisionais;
4. Informar a JA MG toda e qualquer intercorrência do projeto;
5. Envio para a JA MG das evidências de realização do programa;
6. Devolução a JA MG dos materiais remanescentes dos programas.

Da JAMG:
1. Disponibilizar o material didático do programa acordado;
2. Treinar os servidores da área técnica do sistema prisional interessados em
replicar os programas;
3. Acompanhar o andamento do projeto, por meio da SEJUSP como ponte entre
as unidades;
4. Informar a SEJUSP toda e qualquer intercorrência do projeto;
5. Realizar reunião de feedback com a SEJUSP após o encerramento do projeto;
 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
Este Termo de Cooperação Técnica entrará em vigor na data de sua publicação, pelo
prazo de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado, a critério dos
partícipes, por meio de Termos Aditivos. 
SUBCLÁUSULA ÚNICA. A prorrogação por período superior aos 60 (sessenta)
meses deverá motivada, justificada e excepcionalmente analisada por meio do
processo SEI! correspondente.
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES E HIPÓTESES DE PRORROGAÇÃO
O presente instrumento e seu Plano de Trabalho poderão ser alterados mediante
proposta de alteração de qualquer uma das partes e celebração de termo aditivo,
sendo vedada a alteração que resulte na modificação do núcleo da finalidade do
Termo de Cooperação Técnica.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA. O interesse na prorrogação do presente Termo de
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Cooperação Técnica deverá ser manifestado, prévia e formalmente, por qualquer um
dos partícipes, em até 60 (sessenta) dias antes do término de sua vigência.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA. A prorrogação e a alteração de que trata esta Cláusula
deverá, em qualquer caso, incluir a anuência dos demais partícipes sob pena de
nulidade.
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS
O presente Termo de Cooperação Técnica não envolve a transferência de recursos
financeiros entre os partícipes, cabendo a cada um o custeio das despesas
inerentes à execução das ações e obrigações sob sua competência.
SUBCLÁUSULA ÚNICA. Cada parte responsabilizar-se-á pela remuneração de seus
respectivos servidores, designados para as ações e atividades previstas neste Termo
de Cooperação Técnica, como de quaisquer outros encargos a eles pertinentes.
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO
O acompanhamento e a supervisão do presente Termo de Cooperação Técnica serão
realizados pela chefe da Diretoria de Ensino e Profissionalização, que atuará primando
pelo regular cumprimento de sua execução.
 
CLÁUSULA OITAVA - DA DENÚNCIA OU RESCISÃO
Este Termo de Cooperação Técnica poderá, a qualquer tempo, ser denunciado pelos
partícipes, devendo o interessado externar formalmente a sua intenção nesse
sentido, com a antecedência mínima de 60 (sessenta) dias da data em que se
pretenda que sejam encerradas as atividades, respeitadas as obrigações assumidas
com terceiros e saldados quaisquer outros compromissos.
SUBCLÁUSULA ÚNICA. A rescisão decorrerá do descumprimento de quaisquer das
cláusulas ou condições estabelecidas neste Termo de Cooperação Técnica e
seu Anexo.
 
CLÁUSULA NONA – DA PUBLICAÇÃO
O presente Termo de Cooperação Técnica será publicado, na forma de extrato, até o
quinto dia útil do mês subsequente ao da sua assinatura, no Diário Oficial de Minas
Gerais - IOF/MG, conforme disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº
8.666/1993, ficando as despesas da publicação a cargo da SEJUSP.
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E CASOS OMISSOS
Os casos omissos e as dúvidas porventura existentes serão dirimidos mediante
entendimentos entre os partícipes, formalizados e instruídos no meio processo SEI!
em que se realizou a formalização deste Termo de Cooperação Técnica.
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO
As questões decorrentes da execução do presente Termo de Cooperação Técnica e
dos instrumentos específicos dele decorrentes, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da  Comarca de Belo
Horizonte, renunciando os partícipes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, após ter
sido lido juntamente com seu anexo, o presente Termo de Cooperação Técnica é
assinado eletronicamente pelas partes.
 
Belo Horizonte, 2021.
 
 

FELIPE LOPES VILLELA NICOLAI
Designado para responder pelo Departamento Penitenciário de Minas Gerais

 
FLÁVIO ROSCOE NOGUEIRA 

Diretor Presidente da Associação Junior Achievement de Minas Gerais
 

================================================
ANEXO I - PLANO DE TRABALHO

[30608288]

 

Documento assinado eletronicamente por Brenda Caroline Ferreira Fonseca
Santos, Usuário Externo, em 25/08/2021, às 17:31, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de
26 de julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Felipe Lopes Villela Nicolai,
Diretor(a) Geral, em 26/08/2021, às 14:14, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 34302568 e o código CRC 09067EB1.

Referência: Processo nº 1450.01.0068506/2021-96 SEI nº 34302568
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