
ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

TERMO DE COOPERAcAO MUTUA N'001 /2019 

Termo de Cooperaçao Mütua que entre si 
celebram a ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
SERGIPE e o INSTITUTO DE 
PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO 
DO ESTADO DE SERGIPE -IPLESE 

Pelo presente instrumento, que entre si fazem por esta e na meihor forma de 
direito, de urn lado a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE, 
C.G.C. n°13.1 70.840/0001-44, neste ato representada pelo seu Presidente, Deputado 
LUCIANO BISPO DE LIMA, brasileiro, major e capaz, residente nesta Capital, doravante 
denominada ALESE e do outro o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO 
DO ESTADO DE SERGIPE-IPLESE ,entidade autárquica da AdministracAo Indireta do 
Poder Legislativo de Sergipe, inscrita no CGC/MF N° 32.894.669/0001-60 corn sede na Rua 
Maruim n°47 , Bairro Centro, AracajulSE,CEP:49.010-160 doravante denominada IPLESE 
neste ato representada por seu Presidente ZECA RAMOS DA SILVA portador do RG n° 
737.075/SE SSP/SE e CPF n° 574.681.685-04, resolvem firmar o presente Terrno de 
CooperaçAo Mütua, sujeitando-se os partIcipes, no que couber, it normas da Lei n° 8.666, de 
21/06/93, e suas alteracOes, corn fins de atender a deterrninacAo legal , especificarnente a Lei 
no 12.527, de 18/11/2011 , permitir que o IPLESE utilize o site cia ALESE para publicar suas 
informaçôes, o que fazem sob as seguintes cláusulas e condicôes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

0 presente Termo de CooperaçAo Miitua tern por objeto conceder 
permissâo para o IPLESE utilize o site:www.al.se.gov.br/transparencia, pertecente a ALESE, 
para publicar suas informacôes, de forma a cumprir as determinaçoes legais.. 

CLAUSULA SEGUNDA - DA FINALIDADE 
A finalidade do presente Termo de CooperaçAo é viabilizar o acesso a 

informacAo e dar publicidade aos atos do IPLESE,, utilizando a estrutura da ALESE já 
existente, ao rnesrno tempo, permitir o uso racional de recursos tecnológicos, dentro dos 
princIpios da eficiência, eficácia e efetividade. 

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAçOEs 

Ficam obrigados os partIcipes a promover a articulaçAo entre as unidaØes 
dos órgAos envolvidos, corn vistas a realizaçAo das açOes previstas neste presente Tz'rno, 
necessárias ao apoio a organizaçAo dos servicos e a consecuçAo da finalidade proposta. 

CLAUSULA OUARTA - DAS COMPETENCIAS 

I - COMPETE CONJUNTAMENTE AOS PARTICIPES: 
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a) elaborar, desenvoiver e prover apoio técnico e logIstico as acôes , objeto deste Termo; 
b) disponibilizar dados e informaçOes técnicas necessárias a impiantacAo das açôes; 
c) acompanhar e avaliar os resultados aicancados nas atividades programadas, visando sua 

otimização ou adequacao, quando necessário; 
d) apoiar a impiantacào de acôes compiementares para otimizacAo dos servicos; 

e) conduzir todas as atividades corn eficiência e dentro de práticas administrativas, 
financeiras e técnicas adequadas; 

f) disponibilizar pessoal para compor a forca de trabaiho destinada a consecuçào das açOes 
propostas; 

g) disponibilizar recursos rnateriais, equipamentos e instalaçOes; 
h) aprovar os procedimentos técnicos e operacionais necessários a consecucão do Piano de 

Trabaiho. 

II- COMPETE AO IPLESE; 

a) efetuar Os procedimentos relativos ao fomecimento dos dados, na data determinada pela 
ALESE; 
b) Responsabilizar-se pela veracidade de todas informacôes fornecidas e publicadas em sua 
pâgina, eximindo a ALESE de responder pelo seu conteüdo e forma de alimentaçào do sistema;; 
C) 	informar a ALESE quaisquer intercorrências e fatos que sejam passIveis de registros, de 
modo a exercer urn controle mais apurado pela AdrninistraçAo Estadual; 
d) realizar, em comum acordo corn a Aiese acOes a fim de cumprir todas determinaçoes do 
órgAos de controle, em atençAo aos princIpios da eficácia, da eficiência e da efetividade; 
e) executar as atividades pactuadas neste instrumento, corn fiel obediência ao piano de 
trabaiho. 
HI - COMPETE A ALESE; 

a) Manter pessoai quaiificado de forma a receber e publicar dentro do prazo as informaçoes 
fornecidas pelo IPLESE, sendo vedado efetuar qualquer alteracâo no arquivo enviado;; 

b) acompanhar a prestacão dos servicos desenvoividos; 
c) participar da eiaboraçao do Piano de Trabaiho; 
d) zelar pelo born andamento da finaiidade proposta neste Termo; 
e) encaminhar ao IPLESE sugestOes de eventuais necessidades de alteraçAo na forma ou nos 

procedirnentos adotados para o atendirnento , objeto do presente Termo; 
f) exercer outras atividades correlatas necessárias a consecuçAo acôes propostas. 

CLAUSULA OUINTA - DOS RECURSO ORCAMENTARIOS E ONUS 

NAo haverá transferéncia voluntária de recursos financeiros entre os partIcipes para a 
execucão do presente Termo de Cooperacao Técnica. As despesas necessárias a plena 
consecucâo do objeto acordado, tais como: pessoal, deslocamentos, cornunicação entre os órgAof 
e outras que se fizerem necessárias, correrào por conta das dotaçOes especIficas constantes os 
orçamentos dos partIcipes. Os servicos decorrentes do presente terrno serAo prestados em re me 
de cooperacão mitua, nAo cabendo aos partIcipes quaisquer remuneraçOes pelos mesmos. 
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CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA 

0 Termo de CooperaçAo Técnica terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da 
data de assinatura, podendo ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, desde que baja interesse 
dos partIcipes, nos termos do art. 57, da Lei no 8.666/ 1993. 

CLAAUSULA SETIMA - DA DENUNCIA E RESCISAO 

A denüncia ou rescisão deste Termo poderá ocorrer a qualquer tempo, por iniciativa 
de qualquer urn dos partIcipes, mediante notificaçAo, corn antecedência minima de 30 (trinta) 
dias. A eventual rescisAo deste Termo nAo prejudicara a execuçâo de atividades previamente 
acordadas entre as partes, ja iniciadas, os quais manterAo seu curso normal ate sua conclusAo. 

Paragrafo Unico - Constituem motivo para rescisào de pleno direito o inadimplernento 
de quaisquer de suas cláusulas, o descumprimento das normas estabelecidas na legislaçäo 
vigente ou a superveniência de norma legal ou fato que tome material ou formalmente 
inexequIvel, imputando-se aos partIcipes as responsabilidades pelas obrigaçoes. 

CLAUSULA OITAVA - DO PLANO DE TRABALHO 

Os objetivos, justificativa, desenvolvirnento, etapas e cronograrna para a 
execução dos trabaihos serào discriminados em Piano de Trabaiho aprovado pelos partIcipes. 

CLAUSULA NONA - DA COORDENACAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES 

Cada participe indicará urn gestor e seu respectivo substituto (pessoa fisica) para 
acompanhar e coordenar a execuco deste acordo, podendo, a qualquer momento, substituI-lo, 
comunicando o fato, por escrito, ao outro partIcipe. 

Aos gestores do Termo competirAo dirimir as düvidas que surgirem na sua execucAo 
e de tudo dará ciência as suas respectivas AdministraçAo. 

Parágrafo Prirneiro - Os gestores do acordo de cooperacão anotará, em registrc 
próprio, todas as ocorréncias relacionadas corn a execucAo do objeto, determinando o que foi 
necessário a regularizacAo das faltas ou defeitos observados. 

CLAUSULA DECIMA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

As obrigaçoes assurnidas pelos partIcipes, visando a execucAo do objet dc 
Termo de CooperaçAo , serao custeadas pelos pactuantes, de acordo corn as disponibi1i9def 
previstas em seus orcamentos, quer no que se refere as equipes técnicas, quer no u d 
materiais e equipamentos; 
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Não haverá transferência voluntária de recursos entre os partIcipes para a 
execução do Termo de Cooperacao Técnica. As despesas necessárias a plena execuçAo do objeto 
acordado tais como servicos de terceiros, pessoal, deslocamentos, comunicacAo entre os órgAos 
e outras que se fizerem necessárias, correrâo por conta de dotacOes especIficas constantes nos 
orçarnentos dos partIcipes 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA PUBLICACAO 

A publicacAo do extrato do Termo de Cooperacao Técnica no Diário Oficial 
do Estado será providenciada pela ALESE ate o quinto dia ütil do mês subsequente ao de sua 
assinatura. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO FORO 

Fica eleito o Foro da cidade de Aracaju, no Estado de Sergipe, para dirimir 
quaisquer düvidas ou questôes oriundas do presente instrurnento, que nAo puderem ser 
resolvidas administrativamente entre as partes; 

E por estarem justos e acordados, assinarn as partes o presente instrurnento em 
três vias de igual teor e forma para urn so feito. 

2019 

Deputado Lucian 	ima - Presidente p 

ASSEMBLEI 	LATIVA DO ESTADO DE SERGIPE 

ZECA RXMOS DA SILVA - CPF n° 574.681.685-04 

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE SERGIPE-
IPLESE 

Testemunhas: 

Ws 
	

W Is 
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ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

EXTRATO DO TERMO DE cooPERAcAo MUTUA N 0001/2019 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO SE SERGIPE. 

CONTRATADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE SERGIPE - 

IPLESE. 

OBJETIVO: CONCEDER PERMISSAO PARA 0 IPLESE UTILIZAR 0 SITE, w.w.w.aI.se.gov.br/ 

transparência PERTECENTE A ALESE, PARA PUBLICAR SUAS INFORMAçOES, DE FORMA 

A CUMPRIR AS DETERMINAçOES LEGAIS. 

VIGENCIA. DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA, 

PODENDO SER PRORROGADO , MEDIANTE TERMO ADITIVO, DESDE QUE HAWA 

INTERESSE DAS PARTES. 

BASE LEGAL: LEI NO 8.666/93 E A LEI N 012.527,  DE 18/11/2011,EM SUA REDAcAO ATUAL 

DATA DA ASSINATURA: 18 DE SETEMBRO DE 2019 

ARACAJU, 01 DE OUTUBRO DE 2019. 

TERESA VIRGINIA VALENA TELES DE MEN EZES 
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Zimbra 	 antoniaa@al.se  leg. br  

segue extrato do termo de cooperacão mütua n 001/2019 do instituto de 

previdencia do legislativo do estado de sergipe- iplese 

De Maria Antonia Mendonça Amara 

<antoniaa@al.se . leg. br > 

Assunto : segue extrato do termo de cooperacão 

mütua n 001/2019 do instituto de 

previdencia do legislativo do estado de 

sergipe- iplese 

Para : valtencira <valtencira@al.se.gov.br > 

Ter, 01 de out de 2019 11:30 

1 anexo 

Val. 
Segue extrato do termo de cooperacao mütua n 001/2019, do instituto de 
previdéncia do estado de Sergipe-Iplese.para publicacao, 
Aft, 
Antonia 

Ext. do TERMO DE COOPERAcAO MUTUA N 0012019 Assembleia 

Legislativa e o Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de 

Sergipe.odt 
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