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TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA _____/2020 

 
 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO     
ENTRE A FUNDAÇÃO DE CULTURA E ARTE       
APERIPÊ DE SERGIPE – FUNCAP E A       
PREFEITURA MUNICIPAL DE  .................. 

 
 
 

 
Pelo presente instrumento, A FUNDAÇÃO DE CULTURA E ARTE APERIPÊ DE           
SERGIPE – FUNCAP, pessoa jurídica, integrante da Administração Pública do          
Estado, inscrita no CNPJ sob o nº 15.609.787/0001-60, com sede na Rua Vila             
Cristina, nº. 1051, Bairro São José, Aracaju/SE, ora denominada CONTRATADA,          
neste ato, representada pela sua Diretora Presidente MARIA CONCEIÇÃO VIEIRA          
SANTOS, brasileira, portadora do CPF de nº 221.689.665-91 e RG nº 210.557            
SSP/SE, residente e domiciliada nesta Capital e, doravante denominada         
FUNCAP/SE e o MUNICÍPIO DE ..............................., por intermédio da         
PREFEITURA MUNICIPAL, inscrito no CNPJ sob o nº XXX, situada na XXX, CEP             
XX.XXX-XXX, doravante denominada XXXXXX, neste ato representada pelo        
Prefeito Municipal................................, brasileiro, portador do RG nº XXXXX,        
SSP/SE regularmente inscrito no CPF sob nº XXX.XXX.XXX-XX, residente e          
domiciliado na XXXX, CEP XX.XXX-XXX, resolvem celebrar este Termo de          
Cooperação Técnica, que será em tudo regido pelos preceitos e princípios de direito             
público e obedecerá, no que couber, às normas e disposições contidas na Lei             
Federal nº 8.666/93, bem como às disposições Lei Federal nº 14.017/2020, que            
dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas           
durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6,            
de 20 de março de 2020, devendo ser executado em estrita observância às             
cláusulas e condições aqui constantes, que ora se aceitam e mutuamente se            
outorgam nos termos seguintes. 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO  
O presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA visa a cooperação técnica e           
logística entre a FUNCAP/SE e a Prefeitura Municipal de ...................,a partir da            
aplicação e operacionalização da Lei Aldir Blanc no território sergipano, através de            
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adesão ao Mapa Cultural de Sergipe, desenvolvido e assessorado pela          
FUNCAP/SE.  
 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – RESPONSABILIDADE DAS PARTES 

1. Caberá à Prefeitura Municipal de ...................... 
 
a) Fornecer as informações necessárias ao desenvolvimento do projeto, respeitada          
a legislação pertinente; 
 
b) Identificar, mobilizar e viabilizar os cadastros dos profissionais municipais da arte            
e da cultura no tocante aos incisos do Art. 2º, da lei 14.017 de 29 de junho de 2020; 
 
c) Informar o contato do técnico responsável pela administração da plataforma e em             
caso de desligamento ou exoneração comunicar imediatamente ao órgão Estadual          
da substituição; 
 
d) Dispor de equipe técnica a: Fazer a programação, inserção e edição dos dados              
dos Incisos II e III da plataforma do Mapa Cultural de Sergipe ou estarem              
disponíveis para reuniões, oficinas, capacitações sobre a lei e o sistema;  
 
e) Validar os produtos ou serviços entregues, ajustando os fluxos de informação no             
Mapa Cultural de Sergipe na plataforma;  

 
f) Responsabilizar-se por perdas e danos de qualquer natureza decorrentes de           
infrações que ocorram, incluindo multas eventualmente aplicadas pelas autoridades         
competentes; 
 

2. Caberá à FUNCAP/SE:  
 
a) Oferecer uma equipe técnica para dialogar no que for preciso para efetivação da              
lei emergencial em todo o território de Sergipe; 
 
b) Acompanhar os processos de identificação, articulação e mobilização realizada pelos           
municípios;  

c) Oferecer a plataforma Mapa Cultural de Sergipe, com regular funcionamento para a             
execução da lei podendo ser o Termo de Cooperação renovado conforme interesse entre             
das partes;  
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d) Quando necessário, disponibilizar modelos de documentos que façam parte dos           
trâmites de operacionalização da lei;  
 
 
 
 
 
 
e) Realizar a manutenção periódica da plataforma, BKP de segurança dos dados e             
disponibilizar atualizações feitas no software enquanto perdurar o Termo de          
Cooperação; 
 
f) Comunicar formalmente, no prazo mínimo de 48 horas, sempre que houver            
agendamento de manutenções e atualizações programadas.  
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO E RESCISÃO  
3.1. O prazo de vigência deste Termo se inicia em ............................. e            
permanecerá em vigor até ...................................., podendo ser prorrogado nos         
limites da lei, mediante termo aditivo. 
 
3.2. O presente Termo poderá ser rescindido por qualquer uma das Partes mediante             
comunicação prévia por escrito, devidamente encaminhada com 30 (trinta) dias de           
antecedência ou, unilateralmente, de pleno direito, nas seguintes hipóteses:  
 
a) Transferência a terceiros, total ou parcialmente, dos direitos e obrigações           
decorrentes do presente Termo;  
 
b) Se ocorrerem motivos de força maior ou caso fortuito regularmente comprovados,            
que impeçam a execução do presente Termo. Quando for possível a execução            
apenas parcial do Termo, as Partes poderão decidir entre seu cumprimento parcial e             
sua rescisão;  
 
c)  Descumprimento dos compromissos assumidos neste Termo;  
 
d) Em razão da supressão/paralisação pelas Partes, qualquer que seja o motivo,            
das atividades geradoras do objeto do presente Termo;  
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e) Em caso de utilização da plataforma para atividades não relacionadas às            
atividades inerentes ao fomento da cultura no território sergipano de qualquer das            
Partes. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES GERAIS  
4.1. Durante a vigência deste Termo, a Parte que encerrar suas atividades por ato              
governamental, sucessão, alienação ou por qualquer outra modalidade admitida em 
direito, será obrigada a manter, no documento de sua modificação, transação ou            
encerramento, as disposições referentes a este Termo.  
 
 
 
4.2. Cada uma das Partes constitui instituição administrativamente independente,         
não sendo criada através deste Instrumento nenhuma outra relação entre as Partes,            
como incorporação, associação, dentre outras, nem qualquer responsabilidade        
trabalhista de uma Parte sobre a outra, não sendo permitido qualquer das Partes             
agir em nome da outra.  
 
4.3. Quaisquer comunicações entre as Partes referentes a este Termo só produzirão            
efeitos se encaminhadas em horário comercial, em dias úteis, por e-mail com            
confirmação de recebimento do destinatário do e-mail ou, se feitas por escrito ou             
entregue via Protocolo de qualquer uma das partes. 
 
4.4. O presente Termo poderá ser alterado mediante termo aditivo, devidamente           
assinado pelos representantes legais das Partes, desde que não haja alteração do            
objeto.  
 
4.5. As obrigações assumidas através deste Instrumento não poderão ser cedidas,           
total ou parcialmente, sem o consentimento expresso da outra Parte.  
 
4.6. Nenhuma das Partes será responsável perante a outra por quaisquer atrasos            
ou pela inexecução de qualquer disposição deste Termo, em decorrência de casos            
fortuitos e de força maior, nos termos da lei.  
 
4.7. As Partes declaram, sob as penas da lei, que os procuradores e/ou             
representantes legais abaixo subscritos encontram-se devidamente constituídos na        
forma dos respectivos atos constitutivos, com poderes para assumir as obrigações           
ora contraídas.  
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4.8. Cada Parte é exclusivamente responsável por seus funcionários e prepostos           
designados para as atividades objeto deste Termo.  
 
4.9. Este Termo não cria qualquer responsabilidade trabalhista e/ou previdenciária          
entre as Partes, os administradores, empregados, funcionários e consultores de          
cada uma e/ou terceiros por elas contratados que executarem o objeto deste            
instrumento, sendo de exclusiva responsabilidade de cada uma das Partes o           
pagamento de todos os encargos aplicáveis, incluindo, sem limitação, os de           
natureza trabalhista, previdenciária e referentes a acidentes de trabalho. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – FORO  
5.1 Fica eleito o foro da Comarca de Aracaju, Capital do Estado de Sergipe, para               
dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento. 
 
 
5.2 E por estarem justas e acordadas, assinam o presente Termo de Cooperação             
em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas adiante              
indicadas, para que surta todos os efeitos. 

 
 

Aracaju/SE, XXX de Agosto de 2020. 
 

 
 
 
 

____________________________________________ 
Maria Conceição Vieira Santos 

Diretora-Presidente da FUNCAP/SE 
 
 
 

____________________________________________ 
XXXXXXXXXXXXXX  

Prefeitura Municipal de .................... 
 
 
 

_______________________________________________ 
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1 – Testemunha: CPF: 
 
 
 
_______________________________________________ 
 
2 – Testemunha – CPF: 
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