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DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA
(DCT), POR INTERMEDIO DO CENTRO DE
DESENVOLVIIVEENTO DE SISTEMAS (CDS) E A
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OCS),
REPRESENTADA PELO CENTRO DE EXCELENCIA
EM TECNOLOGIA DE SOFTWARE DO RECIFE

(SOFTEX RECIFE), OBJETIVANDO ESTABELECER
A COOPERAÇÃO ENTRE os PARTICIPES PARA
DE
DE
MATURIDADE
CERTIFICAÇÃO
DE
TECNOLOGIA
DOS
INFORMAÇÃO
SOFTWARES/SERVIÇOS DO CDS.

PREÁMBULO
1. Dos PARTÍCIPES E SEUS REPRESENTANTES
a. A UNIÃO, representada pelo COMANDO DO EXÉRCITO, por intermédio do
DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica sob 0 nº 00.394.452/0534-87, com sede na cidade de Brasília—DF, no bloco G, 3” Piso, do
Quartel General do Exército, Setor Militar Urbano, CEP 70.630-901, doravante denominado
simplesmente DCT, neste ato representado pelo seu Chefe, General-de-Divisão GLAUCIO
LUCAS ALVES, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº 011207212-9/EB/MB, inscrito
no CPF/MF sob o nº 569.179.617—87, residente e domiciliado na SQN 102 — Bloco H —Apto 302 —
Asa Norte, Brasília-DF, CEP 70.722—080, nomeado em Decreto Presidencial publicado no DOU.
nº 56, de 22 de março de 2018, Seção II, no uso das atribuições conferidas pela Portaria do
Comandante do Exército nº 1.700 — Cmt EX, de 08 de dezembro de 2017..

b. O CENTRO DE EXCELENCIA EM TECNOLOGIA DE SOFTWARE DO RECIFE,
Associação Privada, com sede na Rua Domingos José Martins, 75 - Sala 007. Bairro do Recife,
nº 00.501.070/0001-23, doravante
CEP 50.030-200, Recife - PE, inscrita no CNPJ Sob O
ato
neste
SOFTEXRECIFE,
designada
representada pelo seu presidente, sr.
ALCIDES NICEAS PIRES, portador da Carteira de Identidade nº 1.890.702
SSP/PE e inscrito no CPF sob o nª 33 1 . 553.804-2 0, residente e domiciliado na Rua
Clóvis Bevilaqua, 195 apto. 1201, Madalena, Recife — PE, CEP 50710-330, no uso de sua
atribuições conferidas pela ata de posse de 01 de novembro de 2016 registrada sob O nº 425090 em
20/12/2016.
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c. A UNIÃO, representada pelo COMANDO DO EXÉRCITO, por intermédio do CENTRO
DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, com sede na cidade de Brasília—DF, no bloco G, 2º
Piso, do Quartel General do Exército, Setor Militar Urbano, CEP 70.630-901, doravante
denominado simplesmente CDS, neste ato representado pelo seu Chefe, General-de-Brigada
EDUARDO WOLSKI, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº 022691893-6/EB, inscrito
no CPF/MF sob o nº 844.279.737-87, residente e domiciliado na SQN 103 — Bloco K ——Apto 103 —
Asa Norte, Brasília-DF, CEP 70.732—110, nomeado em Decreto Presidencial publicado no DOU.
nº 55, de 21 de março de 2017, Seção II.

2. DO FUNDAMENTO LEGAL

Os partícipes resolvem firmar, de mútuo acordo, o presente Termo de Colaboração, sujeitando-se,

no que couber, a Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016.
3. DA FINALIDADE

O presente Termo de Colaboração tem por finalidade a seleção de propostas para a celebração de
parceria com a União, representada pelo Comando do Exército, por intermédio do Departamento de

Ciência e Tecnologia e do Centro de Desenvolvimento de Sistemas, para a consecução de finalidade

de interesse público e recíproco, que envolve a transferência de recursos financeiros

a Organização

de Sociedade Civil, para realizar serviços de certificação de maturidade de TI através de

consultoria, avaliação, auditorias em MPT e MPS.BR tanto para software como para serviço.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1

- O presente

termo de colaboração, decorrente de chamamento público/2018, tem por Objeto

promover no Centro de Desenvolvimento de Sistemas/DCT, suas atividades finalísticas com níveis

de maturidade reconhecidos. Para isso o objeto deste termo é realizar parceria com o CENTRO DE

EXCELENCIA EM

TECNOLOGIA DE SOFTWARE DO RECIFE, para realizar serviços de

consultoria, avaliação, auditorias em MPT e MPS.BR tanto para software como para serviços.

—

CLÁUSULA SEGUNDA DA EXECUÇÃO

2.1 - O Órgão Executor deste Termo de Colaboração será o Departamento de Ciência e Tecnologia
que operacionalizará e gerenciará, dentro das respectivas competências, possibilidades e

disponibilidades, por meio de diretrizes, programas, ordens de serviço, termos aditivos e/ou outros

instrumentos assemelhados, aprovados e assinados pelas partes.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇOES DOS PARTÍCIPES

3.1 - São obrigações dos Partícipes:

I - Ao Cmdo Ex, por intermédio do DCT (Centro de Desenvolvimento de Sistemas):
a) fornecer manuais específicos de prestação de contas às organizações da sociedade civil por
(Termo de Colaboração nª 19-EME-005-00— DCT-SOFTEX
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ocasião da celebração das parcerias, informando previamente e publicando em meios oficiais de
comunicação às referidas organizações eventuais alterações no seu conteúdo;

b) emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeter à comissão de
monitoramento e avaliação designada, que 0 homologará, independentemente da obrigatoriedade de
apresentação da prestação de contas devida pela organização da sociedade civil;

c) realizar, nas parcerias com vigência superior a um ano, pesquisa de satisfação com os

beneficiários do plano de trabalho e utilizar os resultados como subsídio na avaliação da parceria

celebrada e do cumprimento dos Objetivos pactuados, bem como na reorientação e no ajuste das
metas e atividades definidas;
d) liberar os recursos por meio de transferência eletrônica e em obediência ao cronograma de

desembolso, que guardará consonância com as metas, fases ou etapas de execução do objeto do

termo de colaboração ou termo de fomento;
e) promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria;

f) na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou

entidade, o administrador público deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não
ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades;
g) viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de liberação de recursos;

h) manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos

planos de trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo encerramento;
i) divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos

envolvidos na parceria;
j) instaurar tomada de contas antes do término da parceria, ante a constatação de evidências de

irregularidades na execução do objeto da parceria.

II - DO CENTRO DE

EXCELENCIA EM TECNOLOGIA DE SOFTWARE DO RECIFE -

SOFTEXRECIFE:
a) manter escrituração contábil regular;

b) prestar contas dos recursos recebidos por meio deste termo de colaboração;
c) divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que

exerça suas ações todas as parcerias celebradas com o poder público, contendo, no mínimo, as

informações requeridas no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 13.019/2014;
d) manter e movimentar os recursos na conta bancária especifica, observado o disposto no art. 51 da
Lei nº 13.019/2014;
e) dar livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos recursos,

do controle interno e do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos, às
(Termo de Colaboração nº 19—EME-005—00— DCT-SOFTEX ...............................Fl nº 3/19)
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informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados pela Lei nº 13.019, de
2014, bem como aos locais de execução do objeto;

f) responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos,

inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal;
g) responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração ou de fomento, não

implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da
organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto

da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução;
h) disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet ou, na falta desta, em sua sede, consulta ao

extrato deste termo de colaboração, contendo, peio menos, o objeto, a finalidade e o detalhamento
da aplicação dos recursos.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGENCIA
4.1 - O presente Termo de Colaboração vigerá a partir da data de sua assinatura, com eficácia

condicionada a sua publicação no Diário Oficial da União (DOU), com vigência de 24 (vinte e
quatro) meses.

4.2 - Sempre que necessário, mediante proposta da SOFTEXRECIFE devidamente justificada e

formulada, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do seu término, e após o cumprimento das demais
exigências legais e regulamentares, serão admitidas prorrogações do prazo de vigência do presente

Termo de Colaboração até 60 (sessenta) meses.
4.3 - Caso haja atraso na liberação dos recursos financeiros, o Comando do Exército promoverá a
prorrogação do prazo de vigência do presente termo de colaboração, independentemente de

proposta da SOFTEXRECIFE, limitado o prazo de prorrogação ao exato período do atraso

verificado.
4.4 — As prorrogações deverão ser formalizadas por termo aditivo, a ser celebrado pelos partícipes

antes do término da vigência do Termo de Colaboração, sendo expressamente vedada a celebração
de termo aditivo com atribuição de vigência ou efeitos financeiros retroativos.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
5.1 - O montante total de recursos a serem empregados na execução do objeto do presente Termo de

Colaboração é de R$ 624.800,00 (seiscentos e vinte e quatro mil e oitocentos reais).
5.2

- UNIÃO/Comando do Exército/DCT transferirá, para execução do presente termo de

colaboração, recursos no valor de R$ 624.800,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), correndo a
despesa à conta da dotação orçamentária, Ação 20XE, PO OOOA e OOOB, UG 160076, Gestão 00001.
Fl nº 4/19)
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5.3 - Efetuar a transferência de recursos financeiros, conforme o Cronograma de desembolso

contido no Plano de Trabalho anexo na proposta, respeitadas as suas disponibilidades orçamentárias
e financeiras e observando, no que couber, o disposto na Lei nº 13.019, de 2014.

- Sempre que houver fundado receio da má utilização dos recursos concedidos, desde que

5.4

comprovada, a softexrecife, desde já, o DCT, a seu critério, solicitar e obter, junto ao banco

depositário dos recursos, o bloqueio e a restituição do saldo de recursos existente em conta corrente
específica vinculada a parceria.

5.5 - É obrigatória a aplicação dos recursos deste Termo de Colaboração, enquanto não utilizados,
em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão do seu uso for igual ou
superior a um mês; ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado

aberto lastreada em título da dívida pública federal, quando sua utilização estiver prevista para
prazos menores.
5.6 - Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto do

termo de colaboração, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidos para
os recursos transferidos.

5.7 - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria não serão liberadas e ficarão

retidas nos seguintes casos:

—

I quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;
II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da
organização da sociedade civil em relação a obrigações estabelecidas no termo de colaboração ou

de fomento;
III

- quando

a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as

medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou

externo.
5.8

—

Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros

remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas,
serão devolvidos à administração pública no prazo improrrogável de trinta dias, sob pena de

imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade
competente da administração pública.
5.9

- Os

recursos financeiros serão repassados ã SOFTEXRECIFE mediante crédito em conta

corrente específica, voltada para a consecução do Termo de Colaboração, aberta em instituição

bancária oficial isenta de tarifa bancária. A empresa deverá informar ao DCT, o banco, o número da

conta corrente, bem como o nome e a localização da agência bancária. O crédito em conta corrente
poderá ser efetuado mediante depósito, transferência eletrônica disponível (TED) ou documento de
crédito (DOC). Em qualquer situação, O comprovante do depósito, passará a ser, automaticamente,

”Ena/%%?
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o recibo de efetivação do repasse.
5.10 - A OSC se compromete a devolver no prazo de ate' 30 (trinta) dias corridos, após a conciliação

de conta vinculada a este Termo, saldos originados de:
a. Não apresentado, no prazo exigido, da Prestação de Contas Final;

b. Rendimentos de aplicações financeiras (realizada e apurada) dos recursos recebidos do DCT,
exceto quando prevista a autorização de utilização no Termo ou mediante formalização de
apostilamento e esta utilização seja efetivada sobre validação do respectivo valor pela àrea

financeira; e
c. Não aprovação da Prestação de Contas em decorrência de:
1) Inexecução total ou parcial do objeto pactuado;

2) Utilização dos recursos transferidos efetuado de forma diversa da pactuada;
3) Impugnação de despesas, se realizada em desacordo com as disposições do termo; e
4) Ausência de documentos exigidos na Prestação de Contas que comprometa a avaliação e análise

quanto à boa e regular aplicação dos recursos.

CLÁUSULA SEXTA - DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO
6.1 - O relatório técnico a que se refere o art. 59 da Lei n.0 13.019/2014, sem prejuízo de outros

elementos, deverá conter:

I — descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;

-

II análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social

obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e
aprovados no plano de trabalho;

111 - valores efetivamente transferidos pela administração pública;
IV

-

análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da

sociedade civil na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados
estabelecidos no respectivo termo de colaboração ou de fomento;

V — análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da

fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tornaram em decorrência

dessas auditorias.
6.2 - Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, a

administração pública poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais à
população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter
a execução das metas ou atividades pactuadas:

I - retomar os bens públicos em poder da organização da sociedade civil parceira, qualquer que

tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens;
(Termo de Colaboração nº 19-EME—005-00— DCT-SOFTEX ...............................F1 nª 6/19)
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II assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho,
no caso'de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação
de contas o que foi executado pela organização da sociedade civil até o momento em que a

administração assumiu essas responsabilidades.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DOCUMENTOS
7.1 - Fazem parte deste Termo de Colaboração, como se nele estivessem transcritos, os
documentos abaixo relacionados:

Anexo I — Plano de Trabalho;
Anexo II Referências para Colaboração;
Anexo III - Manual de Prestação de Contas.

—

-

CLÁUSULA OITAVA DAS PRERROGATIVAS
8.1 - Acordam os partícipes, ainda, em estabelecer as seguintes condições:

1— Todas as comunicações entre os partícipes deverão ser feitas, por escrito, ao Gestor do Termo de

Colaboração e ao empregado da SOFTEXRECIFE designado para prestar contas da execução do
Termo, devendo ser protocoladas no ato do recebimento;
II - as mensagens e documentos, resultantes da transmissão Via fax, não poderão se constituir em

peças de processo, e os respectivos originais deverão ser encaminhados no prazo de cinco dias;

III — as reuniões entre os representantes credenciados pelos partícipes, bem como quaisquer
ocorrências que possam ter implicações neste termo de colaboração, serão aceitas somente se
registradas em ata ou relatórios circunstanciados; e
IV — Quando dirigidas ao DCT deverão ser encaminhadas ao Departamento de Ciência e

Tecnologia(DCT); QGEx — Bloco “G” — Térreo — SMU; Brasília—DF; CEP: 70.631-901.

CLÁUSULA NONA - DO PATRIMÓNIO
9.1 - Fica acordado entre os partícipes que toda benfeitoria patrimonial realizada pela

SOFTEXRECIFE nas instalações do Centro de Desenvolvimento de Sistemas voltada para atender
este Termo de Colaboração será incorporada ao patrimônio do CDS, não cabendo, portanto,
qualquer tipo de indenização ou ressarcimento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS BENS REMANESCENTES
10.1 - Para os fins deste ajuste, consideram-se bens remanescentes os de natureza permanente

adquiridos com recursos financeiros envolvidos na parceria, necessários à consecução do objeto,

mas que a ele não se incorporam.
(Termo de Colaboração nº 19—EME-005-00— DCT-SOFTEX ...............................Fl nº 7/19)
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10.2

- Para os fins deste Termo, equiparam-se a bens remanescentes os bens e equipamentos

eventualmente adquiridos, produzidos, transformados ou construídos com os recursos aplicados em
razão deste Termo de Colaboração.

10.3 - Os bens remanescentes serão de propriedade da Organização da Sociedade Civil e gravados
com cláusula de inalienabilidade, devendo a organização da sociedade civil formalizar promessa de

transferência da propriedade à administração pública, na hipótese de sua extinção.
10.4 - Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, a critério do

administrador público, ser doados a outra Organização da Sociedade Civil que se proponha a fim
igual ou semelhante ao da Organização donatária, quando, após a consecução do objeto, não forem
necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado,
10.5 - Os bens doados ficarão gravados com cláusula de inalienabilidade e deverão, exclusivamente,

ser utilizados para continuidade da execução de objeto igual ou semelhante ao previsto neste Termo
de Colaboração, sob pena de reversão em favor da Administração Pública.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇ õEs
11.1

- A presente parceria poderá ser alterada a qualquer tempo, mediante assinatura de termo

aditivo, devendo a solicitação ser encaminhada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias em
relação à data de término de sua vigência.
11.2 — Não é permitida a celebração de aditamento deste Termo de Colaboração com alteração da

natureza do objeto.
11.3 — As alterações, com exceção das que tenham por finalidade meramente prorrogar o prazo de

vigência do ajuste, deverão ser previamente submetidas ao Comando do Exército, órgão ao qual

deverão os autos ser encaminhados em prazo hábil para análise e parecer.

11.4 - É obrigatório o aditamento do presente instrumento, quando se fizer necessária a efetivação

de alterações que tenham por objetivo a mudança de valor, das metas, do prazo de vigência ou a

utilização de recursos remanescentes do saldo do Termo de Colaboração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIZAÇOES E DAs SANçõEs
12.1 - Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei nº

13.019, de 2014, e da legislação específica, a administração pública poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar à organização da sociedade civil parceira as seguintes sanções:
I - advertência;

II— suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar
parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública

sancionadora, por prazo não superior a dois anos;

III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou

...............................Fl nº 8/19)
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contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a

administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com
base no inciso II.
Parágrafo único. AS sanções estabelecidas nos incisos II e III são de competência exclusiva do

Comando do Exército, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez

dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação da
penalidade.
12.2 — Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, a

aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à execução da parceria.
12.3

— A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da

infração.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA EXTINÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
13.1 — O presente Termo de Colaboração poderá ser:

I — extinto por decurso do prazo;
II - extinto, de comum acordo antes do prazo avençado, mediante Termo de Distrato;

III - denunciado, por decisão unilateral de qualquer dos partícipes, independentemente de
autorização judicial, mediante prévia notificação por escrito ao outro partícipe;

—

IV rescindido, por decisão unilateral de qualquer dos partícipes independentemente de autorização

judicial, mediante prévia notificação por escrito ao outro partícipe, nas seguintes hipóteses:
a) descumprimento injustificado de cláusula deste instrumento;

b) irregularidade ou inexecução injustificada, ainda que parcial, do objeto, resultados ou metas
pactuadas (art. 61, &4º inciso II, do Decreto nº 8.726, de 2016);
c) omissão no dever de prestação de contas anual, nas parcerias com vigência superior a um ano,

sem prejuízo do disposto no &2º do art. 70 da Lei nº 13.019, de 2014;
d) violação da legislação aplicável;
e) cometimento de falhas reiteradas na execução;

f) malversação de recursos públicos;
g) constatação de falsidade ou fraude nas informações ou documentos apresentados;

II) não atendimento às recomendações ou determinações decorrentes da fiscalização;
i) descumprimento das condições que caracterizam a parceria privada como OSC (art. 2º, inciso I da

Lei nº 13.019, de 2014);
]) paralisação da execução da parceria, sem justa causa e prévia comunicação ao Comando do

(ªriipgxy ?
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k) quando os recursos depositados em conta corrente específica não forem utilizados no prazo de
365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, salvo se houver execução parcial do objeto e desde que
previamente justificado pelo gestor da parceria e autorizado pelo Ministro de Estado ou pelo

dirigente máximo da entidade da Administração Pública Federal, conforme previsto nos &3º e 4º do
art.34 do Decreto nº 8.726, de 2016; e
1) outras hipóteses expressamente previstas na legislação aplicável.

Subcláusula Primeira. A denúncia só será eficaz 60 (sessenta) dias após a data de recebimento da

notificação, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e vantagens do tempo em
que participaram voluntariamente da avença.

Subcláusula Segunda. Em caso de denúncia ou rescisão unilateral por parte da Administração

Pública, que não decorra de culpa, dolo ou má gestão da SOFTEXRECIFE, o Poder Público
ressarcirá a parceria privada dos danos emergentes comprovados que houver sofrido.

Subcláusula Terceira. Em caso de denúncia ou rescisão unilateral por culpa, dolo ou má gestão por
parte da SOFTEXRECIFE, devidamente comprovada, a empresa não terá direito a qualquer
indenização.

Subcláusula Quarta. Os casos de rescisão unilateral serão formalmente motivados nos autos do
processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. O prazo de defesa será de 10
(dez) dias da abertura de Vista-do processo.

Subcláusula Quinta. Na hipótese de irregularidade na execução do objeto que enseje dano ao
erário, deverá ser instaurada Tomada de Contas Especial, caso os valores relacionados à
irregularidade não sejam devolvidos nO prazo estabelecido pela Administração Pública.

Subcláusula Sexta. Outras situações relativas à extinção da parceria não previstas na legislação
aplicável ou neste instrumento poderão ser reguladas em Termo de Encerramento da Parceria a ser

negociado entre as partes ou, se for o caso, no Termo de Distrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
14.1

-

Para fins de prestação de contas anual, a OSC deverá apresentar Relatório Parcial de

Execução do Objeto no Siconv, no prazo de até 30 (trinta) dias após o fim de cada exercício, sendo

que se considera exercício cada período de 12 (doze) meses de duração da parceria, contado da
primeira liberação de recursos para sua execução.

14.2 - Na hipótese de omissão no dever de prestação de contas anual, o gestor da parceria notificará
a OSC para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar a prestação de contas. Persistindo a omissão, a

autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, adotará as
providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e
(Termo de Colaboração nº 19—EME-005-00— DCT—SOFTEX ...............................Fl nº 10/19)

(ãe/%,

9<

obtenção do ressarcimento, nos termos da, nos termos da legislação vigente.
14.3 - O Relatório Parcial de Execução do Objeto conterá:

,

I - a demonstração do alcance das metas referentes ao período de que trata a prestação de contas,
com comparativo de metas propostas com os resultados já alcançados;

II - a descrição das ações (atividades e/ou projetos) desenvolvidas para o cumprimento do objeto;
III - os documentos de comprovação do cumprimento do objeto, como listas de presença, fotos,
vídeos, entre outros;
IV — os documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida em bens e serviços, quando

houver; e
V - justificativa, quando for o caso, pelo não cumprimento do alcance das metas.
14.4 - A OSC fica dispensada da apresentação dos documentos de que tratam os incisos III e IV da

Subcláusula anterior quando já constarem do Siconv.

-

14.5 O Relatório Parcial de Execução do Objeto deverá, ainda, fornecer elementos para avaliação:

I - dos resultados já alcançados e seus benefícios;

II - dos impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas;

III — do grau de satisfação do público-alvo, que poderá ser indicado por meio de pesquisa de
satisfação, declaração de entidade pública ou privada local e declaração do conselho de política
pública setorial, entre outros; e

IV - da possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto.

14.6 - As informações de que trata a Subcláusula anterior serão fornecidas por meio da apresentação

de documentos e por outros meios previstos no plano de trabalho, conforme definido no inciso IV
do caput do art. 25 do Decreto nº 8.726, de 2016.
14.7

- A análise da prestação

de contas anual será realizada por meio da produção de relatório

técnico de monitoramento e avaliação quando:

I — a parceria for selecionada por amostragem, conforme ato do Comandante do Exército,

considerados os parâmetros definidos pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e
Controladoria-Geral da União (CGU);
II - for identificado o descumprimento injustificado do alcance das metas da parceria no curso das
ações de monitoramento e avaliação de que trata o art. 51 do Decreto nº 8.726, de 2016; ou

III - for aceita denúncia de irregularidade na execução parcial do Objeto, mediante juízo de

admissibilidade realizado pelo gestor.
14.8 - O relatório técnico de monitoramento e avaliação conterá:
I - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
II - análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social

obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e
(Termo de Colaboração nº 19—EME-005—00— DCT-SOFTEX

ª

...............................Fl nº 11/19)

Qtº/%%

.

aprovados no plano de trabalho;
III - valores efetivamente transferidos pela Administração Pública;

IV - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela OSC, quando não for
comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos neste instrumento;

V — análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da

fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas tomadas em decorrência

dessas auditorias; e

-

VI o parecer técnico de análise da prestação de contas anual, emitido pelo gestor da parceria, que

deverá:
a) avaliar as metas já alcançadas e seus benefícios; e

b) descrever os efeitos da parceria na realidade local referentes:

b.1) aos impactos econômicos ou sociais;
b.2) ao grau de satisfação do público-alvo; e
b.3) à possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto.
14.9 - Quando a exigência for desproporcional à complexidade da parceria ou ao interesse público,

a Administração Pública poderá, mediante justificativa prévia, dispensar a OSC da observância do

disposto na Subcláusula 14.5, assim como poderá dispensar que o relatório técnico de

monitoramento e avaliação contenha a descrição referida na alínea “b” do inciso VI da Subcláusula
anterior (art. 55, 53“), do Decreto nº 8.726, de 2016).

14.10 - A prestação de contas anual será considerada regular quando, da análise do Relatório Parcial
de Execução do Objeto, for constatado o alcance das metas da parceria.

14.11

- Na

hipótese de não comprovação do alcance das metas ou quando houver evidência de

existência de ato irregular, o gestor da parceria, antes da emissão do relatório técnico de

monitoramento e avaliação, notificará a OSC para apresentar, no prazo de até 30 (trinta) dias

contados da notificação, Relatório Parcial de Execução Financeira, que subsidiará a elaboração do
relatório técnico de monitoramento e avaliação.

-

14.12 O Relatório Parcial de Execução Financeira, quando exigido, deverá conter:
I - a relação das receitas e despesas efetivamente realizadas, inclusive rendimentos financeiros, e
sua vinculação com a execução do objeto, que possibilitem a comprovação da observância do plano

de trabalho;
II - o extrato da conta bancária específica;
III - a memória de cálculo do rateio das despesas, quando for o caso, que deverá conter a indicação

do valor integral da despesa e o detalhamento da divisão de custos, especificando a fonte de custeio

de cada fração, com identificação do número e do órgão ou entidade da parceria, vedada a
duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela da despesa;
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IV - a relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver; e

V - cópia simples das notas e dos comprovantes fiscais ou recibos, inclusive holerites, com
data do documento, valor, dados da OSC e do fornecedor e indicação do produto ou serviço.
14.13 - A OSC fica dispensada da apresentação dos documentos de que tratam os incisos I a III da

Subcláusula anterior quando já constarem do Siconv.
14.14

- A análise do Relatório Parcial de Execução Financeira, quando exigido, será feita pela

Administração Pública e contemplará:
I — o exame da conformidade das despesas, realizado pela verificação das despesas previstas e das
despesas efetivamente realizadas, por item ou agrupamento de itens, conforme aprovado no plano
de trabalho, observado o disposto no ?, 3º do art. 36 do Decreto nº 8.726, de 2016; e

II - a verificação da conciliação bancária, por meio da aferição da correlação entre as despesas

constantes na relação de pagamentos e os débitos efetuados na conta corrente específica da parceria.
14.15 - Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de causalidade

entre a receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes
(art. 64, ê2º, da Lei nº 13.019, de 2014).

14.16 - Na hipótese de o relatório técnico de monitoramento e avaliação evidenciar irregularidade

ou inexecução parcial do objeto, o gestor da parceria notificará a OSC para, no prazo de 30 (trinta)

dias:
I - sanar a irregularidade;

II — cumprir a obrigação; ou
III - apresentar justificativa para impossibilidade de saneamento da irregularidade ou cumprimento

da obrigação.
14.17 - O gestor da parceria avaliará

O

cumprimento do disposto na Subcláusula anterior e

atualizará o relatório técnico de monitoramento e avaliação, conforme o caso.
14.18 - Serão glosados os valores relacionados a metas descumpridas sem justificativa suficiente.
14.19

-

Se persistir a irregularidade ou inexecução parcial do objeto, o relatório técnico de

monitoramento e avaliação:
I - caso conclua pela continuidade da parceria, deverá determinar:

a) devolução dos recursos financeiros relacionados à irregularidade ou inexecução apurada ou à
prestação de contas não apresentada; e

b) a retenção das parcelas dos recursos, nos termos do art. 34 do Decreto nº 8.726, de 2016; ou

II - caso conclua pela rescisão unilateral da parceria, deverá determinar:
a) a devolução dos valores repassados relacionados à irregularidade ou inexecução apurada ou à
prestação de contas não apresentada; e

b) a instauração de tomada de contas especial, se não houver a devolução de que trata a alínea “a”
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14.20

O relatório técnico de monitoramento e avaliação será submetido à comissão de

monitoramento e avaliação designada, que o homologará, no prazo de até 45 (quarenta e cinco)

dias, contado de seu recebimento.
14.21

—

O gestor da parceria deverá adotar as providências constantes do relatório técnico de

monitoramento e avaliação homologado pela comissão de monitoramento e avaliação, sendo que as
sanções previstas neste instrumento poderão ser aplicadas independentemente das providências

adotadas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
A OSC prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos, observando—se as regras
previstas nos arts. 63 a 72 da Lei nº 13.019, de 2014, e nos arts. 54 a 58 e 62 a 70 do Decreto nº

8.726, de 2016, além das cláusulas constantes deste instrumento e do plano de trabalho.

15.1 - A prestação de contas terá o Objetivo de demonstrar e verificar resultados e deverá conter

elementos que permitam avaliar a execução do objeto e o alcance das metas. A prestação de contas
apresentada pela OSC deverá conter elementos que permitam à Administração Pública avaliar o

andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição
pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados

esperados, até o período de que trata a prestação de contas.

15.2 - Para fins de prestação de contas final, a OSC deverá apresentar Relatório Final de Execução

do Objeto, no Siconv, no prazo de 90 (noventa) dias a partir do término da vigência da parceria. Tal
prazo poderá ser prorrogado por até 30 (trinta) dias, mediante justificativa e solicitação prévia da

OSC.
15.3 - O Relatório Final de Execução do Objeto conterá:
I — a demonstração do alcance das metas referentes ao período de toda a vigência da parceria, com
comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;

II - a descrição das ações (atividades e/ou projetos) desenvolvidas para o cumprimento do objeto;
III

— os documentos de comprovação do cumprimento do objeto, como listas de presença, fotos,

vídeos, entre outros;
IV - os documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida em bens e serviços, quando

houver;
V - justificativa, quando for o caso, pelo não cumprimento do alcance das metas;

VI - o comprovante de devolução de eventual saldo financeiro remanescente (art. 62, caput, do

Decreto nº 8.726, de 2016); e
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VII - a previsão de reserva de recursos para pagamento das verbas rescisórias de que trata o ê3º do

art. 42 do Decreto nº 8.726, de 2016.

-

15.4 A OSC fica dispensada da apresentação dos documentos de que tratam os incisos III e IV da

Subcláusula anterior quando já constarem do Siconv.
15.5 - O Relatório Final de Execução do Objeto deverá, ainda, fornecer elementos para avaliação:

I - dos resultados alcançados e seus benefícios;
II - dos impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas;

III - do grau de satisfação do público—alvo, que poderá ser indicado por meio de pesquisa de
satisfação, declaração de entidade pública ou privada local e declaração do conselho de política

pública setorial, entre outros; e

IV - da possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto.
15.6 - As informações de que trata a Subcláusula anterior serão fornecidas por meio da apresentação

de documentos e por outros meios previstos no plano de trabalho, conforme definido no inciso IV
do caput do art. 25 do Decreto nº 8.726, de 2016.
15.7 - A análise da prestação de contas final pela Administração Pública será formalizada por meio

de parecer técnico conclusivo emitido pelo gestor da parceria, a ser inserido no Siconv, que deverá

Verificar o cumprimento do objeto e o alcance das metas previstas no plano de trabalho, e

considerará:
I - Relatório Final de Execução do Objeto;

II — os Relatórios Parciais de Execução do Objeto, para parcerias com duração superior a um ano;
III- relatório de visita técnica in loco, quando houver; e
IV - relatório técnico de monitoramento e avaliação, quando houver (parcerias com vigência
superior a um ano).

15.8 - Além da análise do cumprimento do objeto e do alcance das metas previstas no plano de

trabalho, o gestor da parceria, em seu parecer técnico conclusivo, avaliará a eficácia e efetividade
das ações realizadas, conforme previsto na alínea “b” do inciso II do art. 61 do Decreto nº 8.726, de

2016, devendo mencionar os elementos referidos na Subcláusula Quinta.

-

15.9 Quando a exigência for desproporcional à complexidade da parceria ou ao interesse
público, a Administração Pública poderá, mediante justificativa prévia, dispensar a OSC da

observância da Subcláusula Quinta, assim como poderá dispensar que o parecer técnico de análise

da prestação de contas final avalie os efeitos da parceria na forma da Subcláusula Oitava (art. 55,
êBº, do Decreto nº 8.726, de 2016).

15.10 - Na hipótese de a análise de que trata a Subcláusula Sétima concluir que houve

descumprimento de metas estabelecidas no plano de trabalho ou evidência de irregularidade, o
gestor da parceria, antes da emissão do parecer técnico conclusivo, notificará a OSC para que
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apresente Relatório Final de Execução Financeira, no prazo de até 60 (sessenta) dias contados da

notificação. Tal prazo poderá ser prorrogado por até 15 (quinze) dias, mediante justificativa e

solicitação prévia da OSC.
15.11 - O Relatório Final de Execução Financeira, quando exigido, deverá conter:

- a relação das receitas e despesas efetivamente realizadas, inclusive rendimentos financeiros,

I

e

sua vinculação com a execução do objeto, que possibilitem a comprovação da observância do plano
de trabalho;

II — o comprovante da devolução do saldo remanescente da conta bancária específica, quando

houver;
III - o extrato da conta bancária específica;
IV — a memória de cálculo do rateio das despesas, quando for o caso, que deverá conter a indicação
do valor integral da despesa e o detalhamento da divisão de custos, especificando a fonte de custeio

de cada fração, com identificação do número e do órgão ou entidade da parceria, vedada a

duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela da despesa;
V - a relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver; e
VI - cópia simples das notas e dos comprovantes fiscais ou recibos, inclusive holerites, com

data do documento, valor, dados da OSC e do fornecedor e indicação do produto ou serviço.
15.12 - A OSC fica dispensada da apresentação dos documentos de que tratam os incisos I a IV da

Subcláusula anterior quando já constarem do Siconv.
15.13 - A análise do Relatório Final de Execução Financeira, quando exigido, será feita pela

Administração Pública e contemplará:

—

I o exame da conformidade das despesas, realizado pela verificação das despesas previstas e das

despesas efetivamente realizadas, por item ou agrupamento de itens, conforme aprovado no plano
de trabalho, observado o disposto no & 3º do art. 36 do Decreto nº 8.726, de 2016; e

II - a verificação da conciliação bancária, por meio da aferição da correlação entre as despesas
constantes na relação de pagamentos e os débitos efetuados na conta corrente específica da parceria.
15.14 - Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de causalidade

entre a receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes

(art. 64, âZº, da Lei nº 13.019, de 2014).

15.15 — Observada a verdade real e os resultados alcançados, o parecer técnico conclusivo da
prestação de contas final embasará a decisão da autoridade competente e poderá concluir pela:

I - aprovação das contas, que ocorrerá quando constatado o cumprimento do objeto e das metas da
parceria;

-

II aprovação das contas com ressalvas, que ocorrerá quando, apesar de cumpridos o objeto e as
metas da parceria, for constatada impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não
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resulte em dano ao erário; ou
III - rejeição das contas, que ocorrerá nas seguintes hipóteses:

a) omissão no dever de prestar contas;
b) descumprimento injustificado do objeto e das metas estabelecidos no plano de trabalho;
e) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; ou
d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos
15.16 - A rejeição das contas não poderá ser fundamentada unicamente na avaliação dos efeitos da
parceria, de que trata o parágrafo único do art. 63 do Decreto nº 8.726, de 2016, devendo ser objeto

de análise o cumprimento do objeto e o alcance das metas previstas no plano de trabalho.
15.17 - A decisão sobre a prestação de contas final caberá à autoridade responsável por celebrar a
parceria ou ao agente a ela diretamente subordinado, vedada a subdelegação.

15.18 - A OSC será notificada da decisão da autoridade competente e poderá:
I - apresentar recurso, no prazo de 30 (trinta) dias, à autoridade que a proferiu, a qual, se não

reconsiderar a decisão no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhará O recurso ao Ministro de Estado ou
ao dirigente máximo da entidade da Administração Pública Federal, para decisão final no prazo de
30 (trinta) dias; ou

II - sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias,
prorrogável, no máximo, por igual período,

15.19 - Exaurida a fase recursal, a Administração Pública deverá:

I - no caso de aprovação com ressalvas da prestação de contas, registrar no Siconv as causas das
ressalvas; e
II - no caso de rejeição da prestação de contas, notificar a OSC para que, no prazo de 30 (trinta)

dias:
III

- devolva os recursos

financeiros relacionados com a irregularidade ou inexecução do objeto

apurada ou com a prestação de contas não apresentada; ou

IV

— solicite o ressarcimento ao erário por meio de ações compensatórias de interesse público,

mediante a apresentação de novo plano de trabalho, nos termos do ê2º do art. 72 da Lei nº 13.019,

de 2014.
15.20 - O registro da aprovação com ressalvas da prestação de contas possui caráter preventivo e

será considerado na eventual aplicação de sanções.
15.21 - AAdministração Pública deverá se pronunciar sobre a solicitação de ressarcimento que trata
a alínea “b” do inciso II da Subcláusula Décima Nona no prazo de 30 (trinta) dias, sendo a
autorização de ressarcimento por meio de ações compensatórias ato de competência exclusiva do

Ministro de Estado ou do dirigente máximo da entidade da administração pública federal. A

realização das ações compensatórias de interesse público não deverá ultrapassar a metade do prazo
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Exército no prazo de até 20 (vinte) dias a contar da respectiva assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Do FORO
17.1 - AS controvérsias decorrente da execução do presente Termo, que não puderem ser

solucionadas diretamente por mútuo acordo entre os partícipes, deverão ser encaminhadas ao órgão
de consultoria e assessoria jurídica do órgão ou entidade pública federal, sob a coordenação e
supervisão da Câmara de Conciliação e Arbitragem da administração Federal — CCAF, órgão da

Advocacia-Geral da União, para prévia tentativa de conciliação e solução administrativa de dúvidas
de natureza eminentemente jurídica relacionadas à execução da parceria, assegurada a prerrogativa

da Organização da Sociedade Civil, ou a esta equiparada na forma do inciso I, do artigo 2º, da Lei

13.019, de 2014, se fazer representada por advogado, observado o disposto no inciso XVII do caput
do art. 42 da Lei nº 13.019, de 2014, no art. 88 do decreto nº 8.726, de 2016, e em Ato do
Advogado-Geral da União.
17.2 - Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste termo de colaboração, que

não possam ser resolvidas pela via administrativa, o foro da Justiça federal, Seção Judiciária de

Brasília, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem.
17.3 - E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total

&

irrenunciável

cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 3

(três) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos partícipes, para que produza seus jurídicos
e legais efeitos, em Juízo ou fora dele,

Brasília, DF, 30 de abril de 2019.

.,

'%ºlá/M.)

LA
LUCAS ALVES
Gen Dl
Chefe do Departamento de Ciência
e Tecnologia DCT

[LJ,/,C/

&

ALC“)?

PIRE

NICEAS
Presidente Ce tro de Excelênci em
Tecnologia d Software do Rec fe -

SOFTEXRECIFE

Gen Bda EDUARDO WOLSKI
Chefe do Centro de Desenvolvimento
de Sistemas

Testemunhas:

EDUARDO ANTO O PAIVA DE ALMEIDA
Superintendente Centro de Excelência em
Tecnologia de Software do Recife -

Maj CRISTI ' :" g),.

'

'

SOFTEXRECIFE

(Termo de Colaboração nº 19-EME-005-00— DCT-SOFTEX

...............................Fl nº 19/19)

