
TERMO DE CONVÊNIO

CONVÊNIO  QUE  ENTRE  SI
CELEBRAM  A  PROCURADORIA
DA REPÚBLICA NO ESTADO DE
SERGIPE  E  A  SECRETARIA  DE
ESTADO  DA  FAZENDA  DE
SERGIPE.

O  MINISTÉRIO  PUBLICO  FEDERAL,  PROCURADORIA  DA  REPUBLICA  NO
ESTADO DE SERGIPE,  com sede  na Rua José  Carvalho  Pinto,  nº  280.  Edifício  Aracaju
Boulevard. Bairro Jardins, Aracaju/SE,  CEP: 49.026-150, CNPJ n° 26.989.715/0030-47, neste
ato  representado  por  seu  Procurador-Chefe  da  PR/SE,  FLÁVIO  PEREIRA DA COSTA
MATIAS, doravante denominado simplesmente MPF/SE e a SECRETARIA DE ESTADO DA
FAZENDA DE SERGIPE, inscrita no CNPJ n° 34.841.179/0001-21, situada na Av. Tancredo
Neves, 151 - Centro Administrativo Augusto Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP: 49081-900,
neste  ato  representada  por  seu  Secretário  de  Estado  da  Fazenda,  MARCO  ANTÔNIO
QUEIROZ, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade n° 641.053 e inscrito no CPF
sob n°  368.959.465-00,  doravante  designado  simplesmente  SEFAZ-SE, resolvem celebrar  o
presente  TERMO DE CONVÊNIO que se regerá, no que for cabível, pelas normas da lei nº
8.666/93 e, também, mediante as seguintes cláusulas e condições:   

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O  presente  Termo  de  Convênio  tem  por  objeto  disponibilizar  o  acesso  às  informações  de

contribuintes  (qualificações,  endereço, telefone,  e-mail)  e notas  fiscais  de entrada e saída de

mercadorias  emitidas  (e  respectivos  relatórios),  além  de  outras  informações  ostensivas  que

possam ser disponibilizadas pela SEFAZ-SE, de forma gratuita e desburocratizada, por meio de

software e/ou compartilhamento de base de dados, com a finalidade de auxiliar o MPF/SE na

prevenção e repressão de infrações administrativas cíveis e criminais.

I – à exceção dos dados cadastrais dos contribuintes, o alcance do objeto do presente termo de

compromisso  limitar-se-á  àquelas  relações  comerciais  nas  quais  o  destinatário/adquirente  da

mercadoria  ou  tomador  de  serviços  for  pessoa  jurídica  de  direito  público,  integrante  da

Administração Pública direta e indireta da União.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

2.1 Constituem obrigações da SEFAZ-SE

I  -  Assegurar  e  estabelecer  as  condições  operacionais,  técnicas  e  administrativas

necessárias para a execução do presente Acordo;

II -  Articular com o  MPF/SE, treinamento de pessoal  para a  execução das  atividades

objeto deste Instrumento;

III  -  Disponibilizar  o  acesso,  mediante  login e  senha  individuais,  às  informações  de

contribuintes (qualificações, endereço, telefone, e-mail) e notas fiscais de entrada e saída

de mercadorias emitidas (e respectivos relatórios), além de outras informações ostensivas

que possam ser disponibilizadas pela SEFAZ-SE;

IV - Assegurar o intercâmbio de informações em áreas de interesse comum;

V – Manter sigilo sobre as consultas efetuadas no banco de dados;

VI – Fornecer, semestralmente, por solicitação do MPF/SE, arquivo digital contendo sua

base de dados cadastrais atualizada, para fins de incorporação à base de dados do MPF.

2.2 Constituem obrigações do MPF/SE

I - Indicar e credenciar, formalmente e por documento específico, os servidores públicos

que ficarão  responsáveis  pela  realização das  consultas  ao  sistema de  informações  do

SEFAZ-SE objeto do presente Instrumento, aos quais será fornecida, com exclusividade,

senha pessoal de acesso de responsabilidade do servidor usuário;

II  -  Comunicar  de  imediato  à  SEFAZ-SE  a  substituição  ou  exclusão  dos  servidores

públicos indicados no item anterior;

III -  Arcar  com os  custos  de  seu  pessoal  (salários,  encargos,  benefícios  e  vantagens)

envolvidos no objeto deste Acordo;

IV - Promover as ações técnicas e administrativas necessárias à consolidação do presente

Acordo;

V -  Promover,  em  articulação  com  a  SEFAZ-SE, treinamento  de  pessoal  visando  a

perfeita utilização dos referidos sistemas;

VI  -  Citar  o  nome  da  SEFAZ-SE como  integrante  deste  Acordo,  nos  depoimentos,

entrevistas, bem como expor a logomarca do mesmo em todos os materiais de divulgação

referentes ao objeto deste Instrumento;

VII - Assegurar o intercâmbio de informações em áreas de interesse comum.



CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E MATERIAIS

Este Convênio não envolve a transferência de recursos financeiros entre os partícipes.

PARÁGRAFO ÚNICO - As ações dele resultantes que implicarem repasse de recursos dar-se-

ão mediante celebração de instrumentos específicos, em conformidade com a legislação aplicada

à matéria, especialmente os incisos IV e V, do §1°, do art. 116 da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E MODIFICAÇÕES

O Presente Convênio vigorará pelo prazo de 05 (cinco) anos, podendo ser prorrogado, a contar

da data de sua publicação no DOU - Diário Oficial da União.

PARÁGRAFO ÚNICO - O presente Convênio poderá ser alterado a qualquer tempo, de comum

acordo entre as partes, mediante lavratura de Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

O presente  Instrumento  poderá  ser  rescindido,  de  comum acordo  entre  as  partes,  mediante

notificação,  com  antecedência  mínima  de  30  (trinta)  dias,  ou  unilateralmente,  por

descumprimento de qualquer das obrigações contidas neste Acordo.

 

CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

O Ministério Público Federal, Procuradoria da República no Estado de Sergipe, providenciará a

publicação deste Acordo de Cooperação até o 5o dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura,

devendo esta ocorrer no prazo de vinte dias a contar daquela data, conforme dispõe o art. 61,

parágrafo único da lei n° 8.666/1993.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO SIGILO

As partes se obrigam a manter sob o mais estrito sigilo os dados e informações referentes às

ações definidas como confidenciais, não podendo de qualquer forma, direta ou indiretamente, dar

conhecimento,  a  terceiros  não  autorizados,  das  informações  confidenciais  trocadas  entre  os



acordantes ou por eles geradas na vigência deste presente termo.

CLÁUSULA OITAVA - CASOS OMISSOS

Os casos omissos no presente ajuste serão resolvidos de comum acordo entre as partes, podendo

ser firmados, se necessário, Termos Aditivos que farão parte integrante deste instrumento.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

As  partes  elegem  competente  o  foro  da  Seção  Judiciária  Federal  de  Sergipe  para  dirimir

quaisquer dúvidas e/ou divergências deste Termo de Mútua Cooperação, conforme o que dispõe

o Artigo 55, § 2º, da Lei n° 8.666/93.

E por estarem justos e acordados, assinam o presente Instrumento em 02 (duas) vias de igual teor

e forma, na presença das testemunhas signatárias, para que se produzam os necessários efeitos

jurídicos e legais.

Aracaju/SE, 28 de setembro de 2021.

                    (assinatura eletrônica)                                                     (assinatura eletrônica) 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE

Flávio Pereira da Costa Matias
Procurador-Chefe

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 
DE SERGIPE

Marco Antônio Queiroz 
Secretário de Estado da Fazenda

TESTEMUNHAS:
 
                         (assinatura eletrônica)                                                   (assinatura eletrônica)                       

Nome: Eduardo Ferreira Bomfim
CPF: 532.353.555-53

Nome: Ana Cistina de Carvalho Prado Dias
CPF: 266.153.715-53


