
TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2009
PROCESSO Nº 52000.002054/2009-21

TERMO  DE  COOPERAÇÃO  QUE  ENTRE  SI 
CELEBRAM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, POR MEIO DA 
SECRETARIA  DE  COMÉRCIO  EXTERIOR  E  A 
FUNDAÇÃO  COORDENAÇÃO  DE 
APERFEIÇOAMENTO  DE  PESSOAL  DE  NÍVEL 
SUPERIOR,  COM  INTERVENIÊNCIA  DO  MINISTÉRIO 
DA EDUCAÇÃO, PARA O FIM QUE ESPECIFICA.

A União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior, doravante denominado MDIC, inscrito no CNPJ sob o nº 00.394.478/0002-24, situado 
na Esplanada dos Ministérios, Bloco “J”, Brasília-DF, neste ato representado pelo Ministro de 
Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Senhor Miguel Jorge, com domicílio 
especial na Esplanada dos Ministérios, Bloco “J”, e pelo Secretário de Comércio Exterior, Senhor 
Welber Oliveira Barral, e a Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior - CAPES, fundação pública federal criada pela Lei nº 8.405, de 09 de janeiro de 1992, 
inscrita no CNPJ sob o nº 00.889.834/0001-08, com sede no Setor Bancário Norte, Quadra 2, 
Lote  6,  Bloco  L,  Brasília-DF,  CEP  70.040-020,  doravante  denominada  CAPES,  neste  ato 
representada pelo seu presidente, Senhor Jorge Almeida Guimarães, inscrito no CPF sob o nº 
048.563.847-91,  RG  sob  nº  5.579.770-2  SSP/SP,  com  a  interveniência  do  Ministério  da 
Educação, representado pelo Ministro de Estado da Educação, Senhor Fernando Haddad, com 
domicílio especial na Esplanada dos Ministérios, Bloco “L”, resolvem firmar o presente TERMO 
DE COOPERAÇÃO, sujeitando os partícipes, às disposições contidas no Decreto nº 6.170/2007, 
na  Portaria  Interministerial  nº  127/2008,  na  Lei  nº  8.666,  de  21  de  junho  de  1993,  com 
respectivas alterações, no que couber, e demais normas regulamentares da matéria, mediante 
as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

 Constitui  o  objeto  deste  Termo  de  Cooperação  e  assistência  técnica  o 
desenvolvimento  de  ações  de  capacitação  de  recursos  humanos  na  área  de  comércio 
internacional,  com  ênfase  no  apoio  a  projetos  de  pesquisa  sobre  comércio  exterior  em 
instituições brasileiras de ensino superior, contribuindo, assim, para desenvolver e consolidar o 
pensamento nessa área. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES

A  efetivação  do  presente  Termo  de  Cooperação  dar-se-á  mediante 
descentralização de créditos orçamentários e do repasse dos respectivos recursos financeiros do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC para a CAPES. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES

I - Compete ao MDIC:

a) descentralizar  os  créditos  orçamentários  e  repassar  os 
respectivos  recursos  financeiros  necessários  à  execução  do 
objeto descrito na CLÁUSLA PRIMEIRA;
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b) prestar a colaboração solicitada pela CAPES, na medida de sua 
capacidade e em conformidade com seu regimento interno; 

c) avaliar o desenvolvimento dos programas e projetos previstos 
neste instrumento, juntamente com a CAPES.

d) colaborar,  quando solicitado  pela  CAPES,  na elaboração dos 
editais necessários à execução do presente instrumento;

e) aprovar os editais necessários à execução do presente Termo 
de Cooperação;

II – Compete à CAPES:

a) elaborar, em parceria com o MDIC, o edital para a seleção de projetos, de 
modo a atingir as metas deste Termo de Cooperação.

b) proporcionar  suporte  administrativo,  técnico,  financeiro  e  humano  para  o 
necessário  e  fiel  cumprimento  do  Plano  de  Trabalho  acordado  neste 
instrumento;

c) conceder  financiamento para até seis  projetos de pesquisa,  durante quatro 
anos, e efetuar os pagamentos diretamente aos coordenadores e bolsistas por 
meio de instrumentos de acordo com a legislação e normas vigentes;

d) apresentar  relatórios  periódicos  das  atividades  realizadas  conforme 
cronograma de execução.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

Para a execução do objeto deste  TERMO DE COOPERAÇÃO,  serão destinados 
recursos no valor de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) para o período de 2009 
a 2.013, sendo R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) do MDIC, dos quais R$ 100.000,00 (cem 
mil  reais)  no  presente  exercício,  à  conta  de  dotação  consignada  no  OGU 2009,  Funcional 
Programática  23.122.0412.2272.0001  –  Gestão  e  Administração  do  Programa  Pró-Comex, 
Natureza da Despesa 3.3.90.41, Fonte 186, a ser descentralizado via Nota de Movimentação de 
Crédito – NC, e R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), relativos à contrapartida 
da CAPES, dos quais R$ 350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil reais) no exercício de 2009. Os 
recursos necessários à execução do objeto do presente convênio, para os exercícios de 2010, 
2011 e 2012, serão alocados por apostilamento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As dotações recebidas para o desenvolvimento das ações objeto do 
presente  Termo  de  Cooperação  serão  utilizadas  exclusivamente  para  o  fim 
proposto.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

O presente Termo de Cooperação vigorará por 60 (sessenta) meses, a partir da 
sua assinatura, conforme estabelecido no Plano de Trabalho aprovado, acrescido de 30 (trinta) 
dias de prazo para a apresentação da prestação de contas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Sendo necessária a alteração deste Instrumento, a CAPES deverá 
apresentar, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias antes do término da vigência, 
novo Plano de Trabalho ajustado à nova realidade.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Havendo atraso na liberação dos recursos, por motivo(s) atribuído(s) 
ao MDIC, o prazo de vigência do instrumento será prorrogado de ofício, antes 
do seu término, independentemente de aditivo, limitada a prorrogação ao exato 
período do atraso verificado.
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CLÁUSULA SEXTA - DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS

Os  saques  dos  recursos  serão  efetuados  somente  para  o  pagamento  das 
despesas  previstas  no Plano  de  Trabalho,  mediante  Ordem  Bancária,  a  ser  creditada 
diretamente nas contas dos titulares do crédito.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO

O  MDIC,  por  meio  de  técnico  especialmente  por  ele  indicado,  fará  o 
acompanhamento,  a  supervisão  e  a  avaliação  do  Termo de  Cooperação  e,  por  ocasião  da 
prestação de contas,  o referido técnico emitirá  parecer conclusivo  acerca do atingimento do 
objeto.

CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente TERMO DE COOPERAÇÃO será publicado no Diário Oficial 
da União às expensas do MDIC.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DO FORO

Para dirimir  quaisquer  questões decorrentes deste TERMO DE COOPERAÇÃO, 
que não possam ser resolvidas por mediação administrativa,  os partícipes elegem o foro da 
Justiça Federal do Distrito Federal, renunciando, desde já, a qualquer outro por mais privilegiado 
que possa ser.

E por estarem assim justas e de acordo, as partes firmam o presente instrumento, 
em 3  (três)  vias  de  igual  teor  e  forma,  na  presença  das  testemunhas  abaixo  nomeadas  e 
indicadas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos em juízo e fora dele.

Brasília - DF,         de                    de 2009.

MIGUEL JORGE FERNANDO HADDAD
Ministro de Estado do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior Ministro de Estado da Educação

WELBER OLIVEIRA BARRAL JORGE ALMEIDA GUIMARÃES
Secretário de Comércio Exterior do Ministro 
de Estado do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior
Presidente da CAPES

Testemunhas:

_________________________________ __________________________________
                        Assinatura Assinatura
Nome Nome
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Identidade Identidade
CPF CPF
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