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DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

 

TERMO DE COLABORAÇÃO

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO

A União, representada pelo Comando do Exército, por intermédio do Departamento
de Ciência e Tecnologia, por meio do Centro de Desenvolvimento de Sistemas, sediada
no Quartel General do Exército, Avenida do Exército, S/Nº, Bloco A, SMU, Brasília-DF,
nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, no Decreto nº 8.726, de 27 de abril
de 2016, e na Lei nº 13.249, de 13 de janeiro de 2016 (institui o Plano Plurianual da
União para o período de 2016 a 2019) torna público o presente Edital de Chamamento
Público, visando à seleção de Organização da Sociedade Civil interessada em celebrar
Termo de Colaboração, que tenha por objeto a certificação de maturidade de Tecnologia
de Informação dos softwares/serviços do Centro de Desenvolvimento de Sistemas(CDS),
nas exigências estabelecidas neste Edital. 

1. PROPÓSITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO

1.1. A finalidade  do  presente  Chamamento  Público  é  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, utilizando de Termo de Colaboração, para a consecução de finalidade de
interesse  público  e  recíproco,  que  envolve  a  transferência  de  recursos  financeiros  à
Organização de Sociedade Civil , conforme condições estabelecidas neste Edital.

1.2. O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014,
pelo Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016, e pelos demais normativos aplicáveis,
além das condições previstas neste Edital.

2. OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

2.1. O Centro de Desenvolvimento de Sistemas (CDS) tem intuito de promover suas
atividades finalísticas com níveis de maturidade reconhecidos. Para isso o objeto deste
termo é realizar parceria com Organização da Sociedade Civil, para realizar serviços de

Edital de Chamamento Público para Maturidade de Tecnologia de Informação
Objetivo: Seleção de Organização da Sociedade Civil



consultoria,  avaliação,  auditorias  em MPT e MPS.BR tanto para software como para
serviço. Premissas adotadas para estimativa:

     a) 2 anos de parceria, com encontros presenciais de 2 (dois) consultores, a cada 3
semanas, e 4 horas de encontros remotos nos intervalos;
       b) Presença de 2(dois) consultores em todos os encontros presenciais e remotos;
       c) Consultores com ampla experiência prática e acadêmica;
       d) Todas as despesas com passagens, hospedagens, diárias e alimentação incluídas na
estimativa;
       e) Todos os impostos e taxas incluídos;
    f)  Todos os  serviços  de apoio  necessários  (gestão,  administrativos  e  financeiros)
incluídos;
       g) Contratação de uma avaliação oficial do MPT;
       h) Contratação de uma avaliação oficial do MPS.BR;
       i) Contratação de auditoria independente para avaliar a prestação de contas do Termo
de Colaboração.

2.2. Valor estimado para realização do serviço certificação de maturidade de Tecnologia
de Informação dos softwares/serviços do Centro de Desenvolvimento de Sistemas(CDS)
foi  estimado  em  R$  650.000,00  (seiscentos  e  cinquenta  mil  reais).  A Programação
orçamentária estabelecida para atender a referida parceria é da Ação 20XE, PO 000A e
000B.

 3. JUSTIFICATIVA
     O desenvolvimento de software é uma atividade composta por muitos processos, que
se inter-relacionam e influenciam uns aos outros. Desse modo, o nível de controle sobre
esses processos é um aspecto extremamente importante para a garantia da qualidade de
um  software.  Entretanto,  obter  esse  nível  de  controle  é  uma  tarefa  árdua,  dada  a
complexidade  envolvida  nesses  projetos.  Dessa  necessidade,  surgem  os  modelos  de
qualidade de software.
     A adoção de modelos de qualidade é desejável por muitos motivos, dentre os quais se
destacam:
- Maior controle na execução dos projetos;
- Maior facilidade para mensurar a qualidade dos projetos;
- Maior controle da gerência dos projetos (melhor alocação de recursos, distribuição de
atividades e, consequentemente, maior produtividade das equipes de desenvolvimento);
- Maior previsibilidade de custos e tempo de desenvolvimento;
-  Comunicação mais  efetiva entre  os  membros da organização (alinhamento entre  as
equipes do projeto), tornando o desenvolvimento mais ágil e fluido;
-  Comunicação  mais  efetiva  entre  stakeholders,  o  que  influencia  diretamente  na
percepção da qualidade do projeto (alinhamento de expectativas); e
- Maior reconhecimento externo, dado que a organização produz de forma consistente e
contínua produtos de qualidade.

4. PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO

4.1. Poderão participar deste Edital as Organizações da Sociedade Civil (OSCs), assim
consideradas aquelas definidas pelo art. 2º, inciso I, alíneas “a”, “b” ou “c”, da Lei nº
13.019, de 2014 (com redação dada pela Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015).

4.2. Não é permitida a atuação em rede.
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5. REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO.

5.1. Para a celebração do termo de colaboração, a OSC deverá atender os requisitos do
art. 33, caput,  inciso I, IV, V(alínea “a”, “b”, “c”), art. 34, caput, inciso III, V, VI, VII
art. 35, caput, inciso III, da Lei nº 13.019, de 2014 e art 26 inciso III, VII, VIII e §1º do
Decreto  nº  8.726,  de  2016).  Estão  dispensadas  destas  exigências  as  organizações
religiosas e as sociedades cooperativas (art. 33, § 2º e 3º, Lei nº 13.019, de 2014);

5.2. Ficará impedida de celebrar o termo de colaboração a OSC que contrariem o art. 39,
caput, inciso I, II, III (§§ 5º e 6º), IV, V, VI, VII e os incisos II, III do art. 73 da Lei nº
13.019, de 2014. O art. 27, caput, inciso I e §§ 1º e 2º, do Decreto nº 8.726, de 2016. Os
incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992

6. COMISSÃO DE SELEÇÃO.

6.1. A Comissão de Seleção é o órgão colegiado destinado a processar e julgar o presente
chamamento público, a ser constituída na forma de Boletim Interno, previamente à etapa
de avaliação das propostas. 

6.2. Deverá se declarar impedido membro da Comissão de Seleção que tenha participado,
nos últimos 5 (cinco) anos, contados da publicação do presente Edital,  como associado,
cooperado, dirigente,  conselheiro  ou  empregado de  qualquer  OSC  participante  do
chamamento  público,  ou  cuja  atuação  no  processo  de  seleção  configure  conflito  de
interesse, nos termos da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 (art. 27, §§ 2º e 3º, da Lei
nº 13.019, de 2014, e art. 14, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 8.726/2016).

6.3. A declaração  de  impedimento  de  membro da  Comissão  de  Seleção  não obsta  a
continuidade do processo de seleção. Configurado o impedimento, o membro impedido
deverá ser imediatamente substituído por membro que possua qualificação equivalente à
do substituído, sem necessidade de divulgação de novo Edital (art. 27, §§ 1º a 3º, da Lei
nº 13.019, de 2014, e art. 14, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 8.726/2016).

6.4. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar assessoramento
técnico de especialista que não seja membro desse colegiado.

6.5.  A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar
a autenticidade das informações e documentos apresentados pelas entidades concorrentes
ou para esclarecer dúvidas e omissões.  Em qualquer situação, devem ser observados os
princípios da isonomia, da impessoalidade e da transparência.

6.6. Fica vedada a participação em rede de OSC “executante e não celebrante” que tenha
mantido relação jurídica com, no mínimo, um dos integrantes da Comissão de Seleção
responsável pelo chamamento público que resultou na celebração da parceria.
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7. DA FASE DE SELEÇÃO.

7.1. A fase de seleção observará as seguintes etapas:

  Tabela 1

1 Publicação do Edital de Chamamento Público. 17/10/2018

2 Envio das propostas pelas OSCs. 16/11/2018    

3 Publicação em BI comissão de seleção 22/11/2018

4 Etapa  competitiva  de  avaliação  das  propostas
pela Comissão de Seleção. 23/11/2018 a 30/11/2018

5 Divulgação do resultado preliminar.
30/11/2018

1 dia(o dia adicional é uma
estimativa)

6 Interposição  de  recursos  contra  o  resultado
preliminar. 

05/12/2018

5 (cinco)  dias  contados da
divulgação  do  resultado
preliminar

7 Análise dos recursos pela Comissão de Seleção.

12/12/2019 

5  (cinco)  dias  após  prazo
final  de  apresentação  das
contrarrazões aos recursos

8
Homologação  e  publicação  do  resultado
definitivo da fase de seleção,  com divulgação
das decisões recursais proferidas (se houver). 

19/12/19

9 Publicação em BI GT (pessoal técnico) 26/12/2019

10 Apresentação Plano de Trabalho (SICONV) 27/12/2019

7.2.  Conforme  exposto  adiante,  a  verificação  do  cumprimento  dos  requisitos  para  a
celebração da parceria (arts. 33 e 34 da Lei nº 13.019, de 2014) e a não ocorrência de
impedimento para a celebração da parceria (art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014) é posterior
à etapa competitiva de julgamento das propostas, sendo exigível apenas da(s) OSC(s)
selecionada(s) (mais bem classificada/s), nos termos do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014.

7.3. Etapa 1: Publicação do Edital de Chamamento Público. 

7.3.1. O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial do Comando
do  Exército,  na  internet  (protocolo@gabcmt.eb.mil.br)  e  na  plataforma eletrônica  do
Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV, com prazo mínimo
de 30 (trinta) dias para a apresentação das propostas, contado da data de publicação do
Edital (conforme datas na tabela 1).

7.4. Etapa 2: Envio das propostas pelas OSCs
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7.4.1. As propostas serão apresentadas pelas OSCs, por meio da plataforma eletrônica do
SICONV, e deverão ser cadastradas e enviadas para análise, até às ....... horas do dia .......
de  .....................  de  2018  [o  preenchimento  definitivo  dos  espaços  pontilhados  deve
respeitar o prazo mínimo de trinta dias citado no item 7.3 deste Edital].

7.4.2.  Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra será recebida,
assim como não serão aceitos  adendos ou esclarecimentos que não forem explícita  e
formalmente solicitados pela administração pública federal.

7.4.3. Cada OSC poderá apresentar apenas uma proposta. Caso venha a apresentar mais
de uma proposta dentro do prazo, será considerada apenas a última proposta enviada para
análise no SICONV ou, na ausência da disponibilização deste, a última enviada conforme
item 7.4.2. deste Edital.

7.4.4. Observado o disposto no item 7.5.3 deste Edital, as propostas deverão conter, no
mínimo, as seguintes informações:

a) a descrição da realidade objeto da parceria e o anexo com a atividade ou o pro-
jeto proposto; 

b) as ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores que
aferirão o cumprimento das metas;

c)os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas; e
d) o valor global.

7.4.5. Somente serão avaliadas as propostas que, além de cadastradas, estiverem com sta-
tus da proposta “enviada para análise” no SICONV, até o prazo limite de envio das pro-
postas pelas OSCs constante da Tabela 1.

7.5.  Etapa  3:  Etapa  competitiva  de  avaliação  das  propostas pela  Comissão  de
Seleção. 

7.5.1. Nesta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, a Comissão de Seleção anali-
sará as propostas apresentadas pelas OSCs concorrentes. A análise e o julgamento de
cada proposta serão realizados pela Comissão de Seleção, que terá total independência
técnica para exercer seu julgamento.

7.5.2. A Comissão de Seleção terá o prazo estabelecido na Tabela 1 para conclusão do
julgamento das propostas e divulgação do resultado preliminar do processo de seleção,
podendo tal  prazo ser prorrogado, de forma devidamente justificada,  por até mais 30
(trinta) dias.  

7.5.3. As propostas deverão conter informações que atendem aos critérios de julgamento
estabelecidos na Tabela 2 abaixo, observado o  contido no  Anexo II – Referências para
Colaboração.

7.5.4. A avaliação individualizada e a pontuação serão feitas com base nos critérios de
julgamento apresentados no quadro a seguir:

Tabela 2

Critérios de

Julgamento Metodologia de Pontuação
Pontuação
Máxima
por Item

(A) Informações sobre
ações a serem 

- Grau pleno de atendimento (4,0 pontos) 4,0
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executadas, metas a 
serem atingidas, 
indicadores que 
aferirão o 
cumprimento das 
metas e prazos para a 
execução das ações e 
para o cumprimento 
das metas

- Grau satisfatório de atendimento (2,0 pontos)

- O não atendimento ou o atendimento insatisfatório
(0,0).

OBS.:  A atribuição  de  nota  “zero”  neste  critério
implica eliminação da proposta, por força do art. 16,
§2º, incisos II e III, do Decreto nº 8.726, de 2016.

(B) Adequação da 
proposta aos objetivos 
da política, do plano, 
do programa ou da 
ação em que se insere 
a parceria

- Grau pleno de adequação (2,0)

- Grau satisfatório de adequação (1,0)

- O não atendimento ou o atendimento insatisfatório
do requisito de adequação (0,0).

OBS.:  A atribuição  de  nota  “zero”  neste  critério
implica  a  eliminação  da  proposta,  por  força  do
caput do art. 27 da Lei nº 13.019, de 2014, c/c art.
9º, §2º, inciso I, do Decreto nº 8.726, de 2016. 

2,0

(C) Descrição da 
realidade objeto da 
parceria e do nexo entre 
essa realidade e a 
atividade ou projeto 
proposto

- Grau pleno da descrição (1,0)

- Grau satisfatório da descrição (0,5)

- O não atendimento ou o atendimento insatisfatório
(0,0).

OBS.:  A atribuição  de  nota  “zero”  neste  critério
implica eliminação da proposta, por força do art. 16,
§2º, inciso I, do Decreto nº 8.726, de 2016.

1,0

(D) Adequação da 
proposta ao valor de 
referência constante do
Edital, com menção 
expressa ao valor 
global da proposta

- O valor global proposto é, pelo menos, 10% (dez
por cento) mais baixo do que o valor de referência
(1,0);

- O valor global proposto é igual ou até 10% (dez
por cento), exclusive, mais baixo do que o valor de
referência (0,5); 

-  O valor  global  proposto  é  superior  ao  valor  de
referência (0,0).

OBS.:  A atribuição  de  nota  “zero”  neste  critério
NÃO implica a eliminação da proposta, haja vista
que,  nos termos de colaboração,  o valor estimado
pela administração pública é apenas uma referência,
não um teto.

1,0

(E) Capacidade 
técnico-operacional da
instituição proponente,
por meio de 
experiência 
comprovada no 
portfólio de 

-  Grau  pleno  de  capacidade  técnico-operacional
(2,0). 

-  Grau  satisfatório  de  capacidade  técnico-
operacional (1,0).

- O não atendimento ou o atendimento insatisfatório
do  requisito  de  capacidade  técnico-operacional

2,0
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realizações na gestão 
de atividades ou 
projetos relacionados 
ao objeto da parceria 
ou de natureza 
semelhante 

(0,0).

OBS.:  A atribuição  de  nota  “zero”  neste  critério
implica  eliminação  da  proposta,  por  falta  de
capacidade técnica e operacional da OSC (art.  33,
caput,  inciso  V,  alínea  “c”,  da  Lei  nº  13.019,  de
2014).

  (F) Habilitação da 
instituição proponente, 
comprovando está 
autorizada pela SOFTEX 
a trabalhar com o modelo 
MPS.BR.

- Grau satisfatório de capacidade técnico-operacional 
(1,0);
- O não atendimento ou o atendimento insatisfatório 
do requisito de capacidade técnico-operacional (0,0).
Obs.: A atribuição da nota “zero” neste critério 
implica na eliminação da proposta, por falta de 
capacidade técnica e operacional da OSC (art. 33, 
caput, inciso V, alínea “c”, da Lei nº 13.019, de 2014)

1,0

Pontuação Máxima Global 11,0

7.5.5.  A falsidade de informações nas propostas, sobretudo com relação ao critério de
julgamento (E), deverá acarretar a eliminação da proposta, podendo ensejar ainda, com a
eliminação  da  proposta,  a  aplicação  de  sanção  administrativa  contra  a  instituição
proponente e comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para apuração
do cometimento de eventual crime.

7.5.6.  O  proponente  deverá  descrever  minuciosamente  as  experiências  relativas  ao
critério  de  julgamento  (E),  informando  as  atividades  ou  projetos  desenvolvidos,  sua
duração,  financiador(es),  local  ou  abrangência,  beneficiários,  resultados  alcançados,
dentre  outras  informações  que  julgar  relevantes.  A comprovação  documental  de  tais
experiências  dar-se-á  nas  Etapas  1  a  3  da  fase  de  celebração,  sendo  que  qualquer
falsidade ou fraude na descrição das experiências ensejará as providências indicadas no
subitem anterior.

7.5.7. Serão eliminadas aquelas propostas:

         a) cuja pontuação total for inferior a 6,0 (seis) pontos;

         b) que recebam nota “zero” nos critérios de julgamento (A), (B), (C) ou (E); ou ain-
da que não contenham, no mínimo, as seguintes informações: a descrição da realidade
objeto da parceria e o nexo com a atividade ou o projeto proposto; as ações a serem exe-
cutadas, as metas a serem atingidas e os indicadores que aferirão o cumprimento das me-
tas; os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas; e o valor glo-
bal proposto (art. 16, § 2º, incisos I a IV, do Decreto nº 8.726, de 2016);

       c) que estejam em desacordo com o Edital (art. 16, § 2º, do Decreto nº 8.726, de
2016); e,

        d) com valor incompatível com o objeto da parceria, a ser avaliado pela Comissão
de Seleção, à luz da estimativa realizada na forma do § 8º do art. 9º do Decreto nº 8.726,
de 2016, e de eventuais diligências complementares, que ateste a inviabilidade econômi-
ca e financeira da proposta, inclusive à luz do orçamento disponível.  

7.5.8. As propostas não eliminadas serão classificadas, em ordem decrescente, de acordo
com a pontuação total obtida com base na Tabela 2, assim considerada a média aritmética
das notas lançadas por cada um dos membros da Comissão de Seleção, em relação a cada
um dos critérios de julgamento.
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7.5.9. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito com base
na  maior  pontuação  obtida  no  critério  de  julgamento(A).  Persistindo  a  situação  de
igualdade, o desempate será feito com base na maior pontuação obtida, sucessivamente,
nos critérios de julgamento (B), (E) e (D). Caso essas regras não solucionem o empate,
será considerada vencedora a entidade com mais tempo de constituição e,  em último
caso, a questão será decidida por sorteio. 

7.5.10. Será obrigatoriamente justificada a seleção de proposta que não for a mais ade-
quada ao valor de referência constante do chamamento público, levando-se em conta a
pontuação total obtida e a proporção entre as metas e os resultados previstos em relação
ao valor proposto (art. 27, §5º, da Lei nº 13.019, de 2014).

7.6. Etapa 4: Divulgação do resultado preliminar. A administração pública divulgará o
resultado preliminar do processo de seleção  na  página do sítio oficial  do Comando do
Exército,  na  internet  (protocolo@gabcmt.eb.mil.br)  e  na  plataforma eletrônica  do  SI-
CONV ou de outra plataforma eletrônica única que venha a substituí-lo (art. 17 do Decre-
to nº 8.726, de 2016), iniciando-se o prazo para recurso.

7.7. Etapa 5: Interposição de recursos contra o resultado preliminar. Haverá fase re-
cursal após a divulgação do resultado preliminar do processo de seleção.

7.7.1. Nos termos do art. 18 do Decreto nº 8.726, de 2016, os participantes que desejarem
recorrer  contra  o  resultado  preliminar  deverão  apresentar  recurso  administrativo,  no
prazo de 5 (cinco) dias corridos, contado da publicação da decisão, ao colegiado que a
proferiu, sob pena de preclusão (art. 59 da Lei nº 9.784, de 1999).  Não será conhecido
recurso interposto fora do prazo.

7.7.2. Os recursos serão apresentados por meio da plataforma eletrônica do SICONV. Se
a plataforma estiver indisponível, a administração pública deverá, antes da abertura do
prazo recursal, divulgar a nova forma de apresentação do recurso, inclusive com indica-
ção, se for o caso, do local.

7.7.3. É assegurado aos participantes obter cópia dos elementos dos autos indispensáveis
à defesa de seus interesses, preferencialmente por via eletrônica, arcando somente com os
devidos custos.

7.7.4. Interposto recurso, a plataforma eletrônica dará ciência dele para os demais interes-
sados para que, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contado imediatamente após o encer-
ramento do prazo recursal, apresentem contrarrazões, se desejarem. Caso a plataforma
esteja indisponível para essa finalidade, a administração pública dará ciência, preferenci-
almente por meio eletrônico, para que os interessados apresentem suas contrarrazões no
prazo de 5 (cinco) dias corridos, contado da data da ciência.

7.8. Etapa 6: Análise dos recursos pela Comissão de Seleção.

7.8.1. Havendo recursos, a Comissão de Seleção os analisará.

7.8.2.  Recebido o recurso, a Comissão de Seleção poderá reconsiderar sua decisão no
prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados do fim do prazo para recebimento das contrar-
razões, ou, dentro desse mesmo prazo, encaminhar o recurso ao Comando do Exército,
com as informações necessárias à decisão final.

7.8.3. A decisão final do recurso,  devidamente motivada, deverá ser proferida no prazo
máximo de 15 (quinze) dias corridos, contado do recebimento do recurso. A motivação
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deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância
com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste
caso, serão parte integrante do ato decisório.  Não caberá novo recurso contra esta deci-
são.

7.8.4.  Na contagem dos prazos, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento. Os
prazos se iniciam e expiram exclusivamente em dia útil no âmbito do órgão ou entidade
responsável pela condução do processo de seleção.

7.8.5.  O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

7.9. Etapa 7: Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de seleção,
com divulgação das decisões recursais proferidas (se houver). Após o julgamento dos
recursos ou o transcurso do prazo sem interposição de recurso, o órgão ou a entidade pú-
blica federal deverá homologar e divulgar, no seu sítio eletrônico oficial e na plataforma
eletrônica do SICONV, as decisões recursais proferidas e o resultado definitivo do pro-
cesso de seleção (art. 19 do Decreto nº 8.726, de 2016).

7.9.1. A homologação não gera direito para a OSC à celebração da parceria (art. 27, §6º,
da Lei nº 13.019, de 2014).   

7.9.2. Após o recebimento e julgamento das propostas, havendo uma única entidade com
proposta classificada (não eliminada), e desde que atendidas as exigências deste Edital, a
administração pública poderá dar prosseguimento ao processo de seleção e convocá-la
para iniciar o processo de celebração.

8. DA FASE DE CELEBRAÇÃO

8.1. A fase de celebração observará as seguintes etapas até a assinatura do instrumento de
parceria:

Tabela 3

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA

1
Convocação da OSC selecionada para apresentação do plano de trabalho e
comprovação do atendimento dos requisitos para celebração da parceria e
de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais. 

2
Verificação do cumprimento dos requisitos para celebração da parceria e de
que não incorre nos impedimentos (vedações) legais.  Análise do plano de
trabalho.

3
Ajustes no plano de trabalho e regularização de documentação, se necessá-
rio.

4 Parecer de órgão técnico e assinatura do termo de colaboração.

5 Publicação do extrato do Termo de Colaboração no Diário Oficial da União.

8.2.  Etapa  1: Convocação  da  OSC  selecionada  para  apresentação  do  plano  de
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trabalho e comprovação do atendimento dos requisitos para celebração da parceria
e  de  que  não  incorre  nos  impedimentos  (vedações)  legais.  Para  a  celebração  da
parceria, a administração pública federal convocará a OSC selecionada para, no prazo de
15 (quinze) dias corridos a partir da convocação, apresentar o seu plano de trabalho (art.
25  do Decreto  nº  8.726,  de 2016)  e  a  documentação exigida  para  comprovação dos
requisitos para a celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos legais
(arts. 28,  caput, 33, 34 e 39 da Lei nº 13.019, de 2014, e arts. 26 e 27 do Decreto nº
8.726, de 2016).

8.2.1.  Por  meio  do  plano  de  trabalho,  a  OSC  selecionada  deverá  apresentar  o
detalhamento da proposta submetida e aprovada no processo de seleção, com todos os
pormenores exigidos pela legislação (em especial o art. 22 da Lei nº 13.019, de 2014, e o
art. 25 do Decreto nº 8.726, de 2016), observados os  Anexos I – Modelo de Plano de
Trabalho e II – Referências para Colaboração.   

8.2.2. O plano de trabalho deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos: 

a) a descrição da realidade objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo
com a atividade ou o projeto e com as metas a serem atingidas;

b) a forma de execução das ações, indicando, quando cabível, as que demandarão
atuação em rede;

c) a descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas; 
d) a definição dos indicadores, documentos e outros meios a serem utilizados para

a aferição do cumprimento das metas;
e) a previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem realizadas na execução

das ações, incluindo os encargos sociais e trabalhistas e a discriminação dos custos dire-
tos e indiretos necessários à execução do objeto;

f) os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso; e
g) as ações que demandarão pagamento em espécie, quando for o caso.

8.2.3. A previsão de receitas e despesas de que trata a alínea “e” do item 8.2.2. deste
Edital  deverá incluir  os  elementos indicativos  da mensuração da compatibilidade dos
custos apresentados com os preços praticados no mercado ou com outras parcerias da
mesma natureza, para cada  item, podendo ser utilizadas cotações, tabelas de preços de
associações profissionais, publicações especializadas, atas de registro de preços vigentes
ou quaisquer outras fontes de informação disponíveis ao público. No caso de cotações, a
OSC deverá apresentar a cotação de preços de, no mínimo, 3 (três) fornecedores, sendo
admitidas cotações de sítios  eletrônicos,  desde que identifique a  data  da cotação e o
fornecedor  específico.  Para  comprovar  a  compatibilidade  de  custos  de  determinados
itens,  a  OSC  poderá,  se  desejar,  utilizar-se  de  ata  de  registro  de  preços  vigente,
consultando e encaminhando atas disponíveis no Portal de Compras do Governo Federal
(http://www.comprasgovernamentais.gov.br/gestor-de-compras/consultas-1).

8.2.4. Além da apresentação do plano de trabalho, a OSC selecionada, no mesmo prazo
acima de 15 (quinze) dias corridos, deverá comprovar o cumprimento dos requisitos pre-
vistos no inciso I do   caput   do art. 2º  , nos incisos I a V do   caput   do art. 33   e nos incisos
II a VII do   caput   do art. 34 da Lei nº 13.019, de 2014  , e a não ocorrência de hipóteses
que incorram nas vedações de que trata o  art. 39 da referida Lei, que serão verificados
posteriormente.

8.2.5. O  plano  de  trabalho  e  os  documentos  comprobatórios  do  cumprimento  dos
requisitos impostos nesta Etapa serão apresentados pela OSC selecionada, por meio da
plataforma eletrônica do SICONV. Caso não exista plataforma eletrônica disponível para
tanto  (o  que  deve  ser  antecipadamente  informado  pela  administração  pública),  tais
documentos deverão ser entregues via postal (SEDEX ou carta registrada com aviso de
recebimento) ou pessoalmente no endereço informado no item 7.4.2 deste Edital.
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8.3. Etapa 2: Verificação do cumprimento dos requisitos para celebração da parce-
ria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais.  Análise do plano de
trabalho. Esta etapa consiste no exame formal, a ser realizado pela administração públi-
ca, do atendimento, pela OSC selecionada, dos requisitos para a celebração da parceria,
de que não incorre nos impedimentos legais e cumprimento de demais exigências descri-
tas na Etapa anterior. Esta Etapa 2 engloba, ainda, a análise do plano de trabalho.

8.3.1. No momento da verificação do cumprimento dos requisitos para a celebração de
parcerias,  a  administração  pública  federal  deverá  consultar  o  Cadastro  de  Entidades
Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas – CEPIM, o SICONV, o Sistema Integrado de
Administração Financeira  do Governo Federal  – SIAFI,  o  Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF, o Cadastro Informativo de Créditos não Quitados
do  Setor  Público  Federal  –  CADIN,  o  Cadastro  Nacional  de  Empresas  Inidôneas  e
Suspensas – CEIS, o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos –
CADICON  e  o  Cadastro  Nacional  de  Condenações  Cíveis  por  Ato  de  Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, para verificar
se há informação sobre ocorrência impeditiva à referida celebração. 

8.3.2. A administração pública federal examinará o plano de trabalho apresentado pela
OSC selecionada ou, se for o caso, pela OSC imediatamente mais bem classificada que
tenha sido convocada.  

8.3.3. Somente  será  aprovado  o  plano  de  trabalho  que  estiver  de  acordo  com  as
informações já apresentadas na proposta apresentada pela OSC, observados os termos e
as condições constantes neste Edital e em seus anexos (art. 25, §2º, do Decreto nº 8.726,
de 2016). Para tanto,  a administração pública federal poderá solicitar  a  realização de
ajustes no plano de trabalho, nos termos do §3º do art. 25 do mesmo Decreto. 

8.3.4. Nos termos do §1º do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014, na hipótese de a OSC
selecionada  não  atender  aos  requisitos  previstos  na  Etapa  1  da  fase  de  celebração,
incluindo os exigidos nos arts. 33 e 34 da referida Lei, aquela imediatamente mais bem
classificada  poderá  ser  convidada  a  aceitar  a  celebração  de  parceria  nos  termos  da
proposta por ela apresentada.

8.3.5. Em conformidade com o §2º do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014, caso a OSC
convidada aceite celebrar a parceria, ela será convocada na forma da Etapa 1 da fase de
celebração e, em seguida, proceder-se-á à verificação dos documentos na forma desta
Etapa 2. Esse procedimento poderá ser repetido, sucessivamente, obedecida a ordem de
classificação.

8.4.  Etapa 3: Ajustes no plano de trabalho e regularização de documentação, se
necessário.

8.4.1. Caso  se  verifique  irregularidade  formal  nos  documentos  apresentados ou
constatado evento que impeça a celebração, a OSC será comunicada do fato e instada a
regularizar  sua  situação,  no  prazo  de  15  (quinze)  dias  corridos,  sob  pena  de  não
celebração da parceria (art. 28 do Decreto nº 8.726, de 2016). 

8.4.2. Caso seja constatada necessidade de adequação no plano de trabalho enviado pela
OSC, a administração pública solicitará a realização de ajustes e a OSC deverá fazê-lo
em  até 15  (quinze)  dias  corridos,  contados  da  data  de  recebimento  da  solicitação
apresentada (art. 25, §§ 3º e 4º, do Decreto nº 8.726, de 2016).
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8.5. Etapa 4: Parecer de órgão técnico e assinatura do termo de colaboração.

8.5.1. A celebração do instrumento de parceria dependerá da adoção das providências
impostas pela legislação regente, incluindo a aprovação do plano de trabalho, a emissão
do parecer técnico pelo órgão ou entidade pública federal,  as designações do gestor da
parceria e da Comissão de Monitoramento e Avaliação, e de prévia dotação orçamentária
para execução da parceria. 

8.5.2. A aprovação do plano de trabalho não gerará direito à celebração da parceria (art.
25, §5º, do Decreto nº 8.726, de 2016).

8.5.3. No período entre a apresentação da documentação prevista na Etapa 1 da fase de
celebração e a assinatura do instrumento de parceria, a OSC fica obrigada a informar
qualquer  evento  superveniente que  possa prejudicar  a  regular  celebração da  parceria,
sobretudo quanto ao cumprimento dos requisitos e exigências previstos para celebração. 

8.5.4. A OSC deverá  comunicar  alterações  em seus  atos  societários  e  no quadro de
dirigentes, quando houver (art. 26, §5º, do Decreto nº 8.726, de 2016).

8.6. Etapa 5: Publicação do extrato do Termo de Colaboração no Diário Oficial da
União. O termo de colaboração somente produzirá efeitos jurídicos após a publicação do
respectivo extrato no meio oficial de publicidade da administração pública (art. 38 da Lei
nº 13.019, de 2014).

9.  PROGRAMAÇÃO  ORÇAMENTÁRIA  E  VALOR  PREVISTO  PARA  A
REALIZAÇÃO DO OBJETO

9.1. Os créditos orçamentários necessários ao custeio de despesas relativas ao presente
Edital são provenientes da funcional programática referentes ao EME e/ou DCT.

9.2. Os  recursos  destinados  à  execução das  parcerias  de  que  tratam este  Edital  são
provenientes do orçamento do Departamento de Ciência e Tecnologia, autorizado pela
previsão  orçamentária  assinada  pelo  Chefe  do  CDS(Centro  de  Desenvolvimento  de
Sistemas), UG 160076, por meio do Subprograma de Racionalização Digital. 

9.3. Nas  parcerias  com  vigência  plurianual ou  firmadas  em  exercício  financeiro
seguinte ao da seleção, o órgão ou a entidade pública federal indicará a previsão dos
créditos necessários para garantir a execução das parcerias nos orçamentos dos exercícios
seguintes (art. 9º, §1º, do Decreto nº 8.726, de 2016). 

9.3.1.  A indicação dos créditos orçamentários e empenhos necessários à cobertura de
cada  parcela  da  despesa,  a  ser  transferida  pela  administração  pública  federal  nos
exercícios  subsequentes,  será  realizada  mediante  registro  contábil  e  deverá  ser
formalizada  por  meio  de  certidão  de  apostilamento  do  instrumento  da  parceria,  no
exercício em que a despesa estiver consignada (art. 24, parágrafo único, e art. 43, §1º,
inciso II, ambos do Decreto nº 8.726, de 2016).

9.4. O valor total de recursos disponibilizados será de, em princípio, R$ 130.000,00 no
exercício de 2018 e mais R$ 520.000,00 nos anos subsequentes conforme contrato de
Objetivos. Nos  casos das parcerias com vigência  plurianual  ou firmadas em exercício
financeiro seguinte  ao da seleção, a  previsão dos créditos  necessários para garantir  a
execução das parcerias será indicada nos orçamentos dos exercícios seguintes.

9.5. O valor de referência para a realização do objeto do Termo de Colaboração é de R$
650.000,00  (seiscentos  e  cinquenta  mil  reais)  conforme  disposto  no  Anexo  II  –
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Referências para Colaboração. O exato valor a ser repassado será definido no Termo de
Colaboração, observada a proposta apresentada pela OSC selecionada.

9.6. As liberações de recursos obedecerão ao cronograma de desembolso, que guardará
consonância com as metas da parceria, observado o disposto no art. 48 da Lei nº 13.019,
de 2014, e nos arts. 33 e 34 do Decreto nº 8.726, de 2016.

9.7. Nas contratações e na realização de despesas e pagamentos em geral efetuados com
recursos da parceria, a OSC deverá observar o instrumento de parceria e a legislação
regente, em especial o disposto nos incisos XIX e XX do art. 42, nos arts. 45 e 46 da Lei
nº 13.019, de 2014, e nos arts. 35 a 42 do Decreto nº 8.726, de 2016. É recomendável a
leitura  integral  dessa  legislação,  não  podendo  a  OSC  ou  seu  dirigente  alegar,
futuramente, que não a conhece, seja para deixar de cumpri-la, seja para evitar as sanções
cabíveis.

9.8. Todos os recursos da parceria deverão ser utilizados para satisfação de seu objeto,
sendo admitidas, dentre outras despesas previstas e aprovadas no plano de trabalho (art.
46 da Lei nº 13.019, de 2014):

a) remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive
de pessoal próprio da OSC, durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas
com pagamentos de impostos,  contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias
e demais encargos sociais e trabalhistas;

b) diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que
a execução do objeto da parceria assim o exija;

c) custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a proporção em
relação ao valor total da parceria (aluguel, telefone, assessoria jurídica, contador, água,
energia, dentre outros); e

d) aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do
objeto e serviços de adequação de espaço físico, desde que necessários à instalação dos
referidos equipamentos e materiais.

9.9. É vedado remunerar, a qualquer título, com recursos vinculados à parceria, servidor
ou empregado público,  inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de
confiança,  de  órgão ou entidade  da  administração  pública  federal  celebrante,  ou  seu
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo
grau,  ressalvadas  as  hipóteses  previstas  em  lei  específica  ou  na  Lei  de  Diretrizes
Orçamentárias da União.

9.10. Eventuais  saldos  financeiros  remanescentes  dos  recursos  públicos  transferidos,
inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão
devolvidos  à  administração  pública  por  ocasião  da  conclusão,  denúncia,  rescisão  ou
extinção da parceria, nos termos do art. 52 da Lei nº 13.019, de 2014. 

9.11. O  instrumento  de  parceria  será  celebrado  de  acordo  com  a  disponibilidade
orçamentária e financeira, respeitado o interesse público e desde que caracterizadas a
oportunidade  e  conveniência  administrativas.  A seleção  de  propostas  não  obriga  a
administração pública a firmar o instrumento de parceria com quaisquer dos proponentes,
os quais não têm direito subjetivo ao repasse financeiro.

9.12.  Não  poderão  ser  destinados  recursos  para  atender  a  despesas  vedadas  pela
respectiva Lei de Diretrizes Orçamentárias.
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9.13. É vedada a execução de atividades que tenham por objeto, envolvam ou incluam,
direta ou indiretamente:

I - delegação das funções de regulação, de fiscalização, do exercício do poder de polícia
ou de outras atividades exclusivas do Estado;

II - prestação de serviços ou de atividades cujo destinatário seja o aparelho administrativo
do Estado.

10. CONTRAPARTIDA

10.1. Não será exigida qualquer contrapartida da OSC selecionada.

11. DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial do Comando
do  Exército,  na  internet  (protocolo@gabcmt.eb.mil.br) e  na  plataforma eletrônica  do
Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV, com prazo mínimo
de 30 (trinta) dias para a apresentação das propostas, contado da data de publicação do
Edital.  

11.2.  Qualquer pessoa poderá impugnar o presente Edital, com antecedência mínima de
10 (dias) dias da data-limite para envio das propostas, de forma eletrônica, pelo email
protocolo@gabcmt.eb.mil.br,  ou  por  petição  dirigida  ou  protocolada  no  endereço
informado no subitem 7.4.2 deste Edital. A resposta às impugnações caberá ao Comando
do Exército.   

11.2.1. Os pedidos  de  esclarecimentos,  decorrentes  de dúvidas  na  interpretação deste
Edital  e  de seus  anexos,  deverão ser  encaminhados  com antecedência  mínima de 10
(dias) dias da data-limite para envio da proposta, exclusivamente de forma eletrônica,
pelo  email:  protocolo@gabcmt.eb.mil.br. Os  esclarecimentos  serão  prestados  pela
Comissão de Seleção.

11.2.2. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos
no Edital. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados serão juntados nos
autos  do  processo  de  Chamamento  Público  e  estarão  disponíveis  para  consulta  por
qualquer interessado.

11.2.3. Eventual modificação no Edital, decorrente das impugnações ou dos pedidos de
esclarecimentos,  ensejará  divulgação  pela  mesma forma que  se  deu  o  texto  original,
alterando-se  o  prazo,  inicialmente  estabelecido,  somente  quando  a  alteração  afetar  a
formulação das propostas ou o princípio da isonomia.

11.3. O Comado do Exército resolverá os casos omissos e as situações não previstas no
presente  Edital,  observadas  as  disposições  legais  e  os  princípios  que  regem  a
administração pública.

11.4. A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado por interesse público ou
anulado,  no  todo  ou  em parte,  por  vício  insanável,  sem que  isso  implique  direito  a
indenização ou reclamação de qualquer natureza.

11.5. O  proponente  é  responsável  pela  fidelidade  e  legitimidade  das  informações
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase do Chamamento Público. A
falsidade  de  qualquer  documento  apresentado  ou  a  inverdade  das  informações  nele
contidas poderá acarretar a eliminação da proposta apresentada, a aplicação das sanções
administrativas cabíveis e a comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive
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para  apuração do cometimento  de  eventual  crime.  Além disso,  caso  a  descoberta  da
falsidade ou inverdade ocorra após a celebração da parceria, o fato poderá dar ensejo à
rescisão do instrumento, rejeição das contas e/ou aplicação das sanções de que trata o art.
73 da Lei nº 13.019, de 2014. 

11.6. A  administração  pública  não  cobrará  das  entidades  concorrentes  taxa  para
participar deste Chamamento Público.  

11.7. Todos  os  custos  decorrentes  da  elaboração  das  propostas  e  quaisquer  outras
despesas  correlatas  à  participação  no  Chamamento  Público  serão  de  inteira
responsabilidade das entidades concorrentes, não cabendo nenhuma remuneração, apoio
ou indenização por parte da administração pública.

11.8.  O presente Edital terá vigência de 12 meses a contar da data da homologação do
resultado definitivo, podendo ser renovado por mais 48 meses.

11.9. Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante:

- Minuta do Termo de Colaboração;

- Plano de Trabalho (anexo I)

- Referências para Colaboração (anexo II).

- Manual de Prestação de Contas (anexo III).

Brasilia-DF, ___ de _________ de 2018

(assinatura)

Autoridade do Órgão ou Entidade Pública Federal

                                               Minuta do Termo de Colaboração

NÚMERO DO INSTRUMENTO/EME                TERMO DE COLABORAÇÃO      
Nº____/2018    QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A UNIÃO, REPRE-
SENTADA PELO COMANDO   

                                               DO EXÉRCITO E...(ORGANI   - 
                                                           ZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

 OBJETIVANDO A CERTIFICA - 
                                                                       ÇÃO  DE MATURIDADE DE TI 

            DO CDS.
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1. DOS PARTÍCIPES E SEUS REPRESENTANTES
 

a. A UNIÃO, representada pelo COMANDO DO EXÉRCITO (Cmdo Ex), com sede no

Quartel-General  do  Exército,  Bloco  “A”  -  3º  Andar,  Bairro  Setor  Militar  Urbano,

Brasília-DF, CEP 70.630-901, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº

00.394.452/0001-03,  neste  ato  representado  pelo  seu  comandante  ………………...,

brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº ……………..., CPF nº ……………..,

residente e domiciliado ……..…., no………..., CEP …………., no uso das atribuições

conferidas, de acordo com o Decreto Presidencial nº 5.751, de 12 de abril de 2006.

b. A (citar nome do órgão), com sede na cidade de ........ /..., à Rua ........ (citar todos os

dados do endereço), inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº ........,

doravante denominado ........, neste ato representado pelo seu (chefe, diretor ou outro),

Sr ........, portador da Carteira de Identidade no ........ - SSP/...., CPF no ........, residente e

domiciliado na cidade de ........ /..., à rua ........ (citar todos os dados do endereço), no uso

das atribuições  conferidas pelo ........  (Decreto/Portaria/  Ata/ Cartório/  documento que

credencia a autoridade anteriormente nominada a assinar este instrumento).

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 à 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
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1.1 -  O presente termo de colaboração, decorrente de chamamento público____/2018,

tem por objeto promover no Centro de Desenvolvimento de Sistemas/DCT, suas ativida

des finalísticas com níveis de maturidade reconhecidos. Para isso o objeto deste termo é

realizar  parceria  com  Organização  da  Sociedade  Civil,  para  realizar  serviços  de

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

serviço, conforme detalhado no Plano de Trabalho (Anexo I).

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 OBRIGAÇÕES 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 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  o  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,
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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 - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

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  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.
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CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

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 60 meses. 

4.2 - Sempre que necessário, mediante proposta da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE

CIVIL 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. 

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 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, 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$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais).

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

de colaboração, recursos no valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais),

correndo a despesa à conta da dotação orçamentária, PO 000A e 000B, Ação 20XE, UG

160076, Gestão 00001.

5.3 -  Efetuar  a  transferência  de  recursos  financeiros,  conforme  o  Cronograma  de

desembolso  contido  no  Plano  de  Trabalho  anexo  a  este  Termo,  respeitadas  as  suas

disponibilidades orçamentárias e financeiras e observando, no que couber, o disposto na

Lei nº 13.019, de 2014.

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

que comprovada, a OSC autoriza, 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.
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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 à OSC mediante crédito em conta corrente

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

bancária oficial isenta de tarifa bancária. A OSC 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, o recibo de efetivação do repasse.

5.10 - A OSC se compromete a devolver no prazo de até 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
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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.º 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;

IlI - 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 tomaram 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;

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.
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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 participes, ainda, em estabelecer as seguintes condições:

I – Todas as comunicações entre os partícipes deverão ser feitas, por escrito, ao Gestor do

Termo  de  Colaboração  e  ao  empregado  da  OSC  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 PATRIMÔNIO

9.1 - Fica acordado entre os partícipes que toda benfeitoria patrimonial realizada pela

OSC 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.

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.
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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 ALTERAÇÕES

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.

112 -  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 - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

12.1 -  A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil,  deverá

conter elementos que permitam ao gestor da parceria 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,
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até o período de que trata a prestação de contas, a exemplo, dentre outros, das seguintes

informações e documentos:

I - extrato da conta bancária específica;

II - notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do documento, valor, dados

da organização da sociedade civil e número do instrumento da parceria;

III  -  comprovante  do  recolhimento   do  saldo  da  conta  bancária  específica,  quando

houver;

IV -  material  comprobatório  do  cumprimento   do  objeto  em fotos,  vídeos  ou outros

suportes;

V - relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso; e

VI - lista de presença do pessoal treinado ou capacitado, quando for o caso.

§  1.º  Serão  glosados  valores  relacionados  a  metas  e  resultados  descumpridos  sem

justificativa suficiente.

§ 2.º  A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos

recursos  recebidos  no  prazo  de  até  noventa  dias  a  partir  do  término  da  vigência  da

parceria ou no final de cada exercício, se a duração da parceria exceder um ano.

12.2 -  A prestação  de  contas  relativa  à  execução  do  termo  de  colaboração  dar-se-á

mediante  a  análise  dos  documentos  previstos  no  plano  de  trabalho,  bem  como  dos

seguintes relatórios:

I  -  relatório  de  execução  do  objeto,  elaborado  pela  organização  da  sociedade  civil,

contendo as  atividades  ou projetos  desenvolvidos  para o cumprimento  do objeto  e  o

comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;

II  -  relatório  de  execução  financeira  do  termo de  colaboração,  com a  descrição  das

despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto,

na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho.

12.3 -  O  DCT considerará  ainda  em  sua  análise  os  seguintes  relatórios  elaborados

internamente, quando houver:

I - relatório da visita técnica in loco realizada durante a execução da parceria;

II  -  relatório  técnico  de  monitoramento  e  avaliação,  homologado  pela  comissão  de

monitoramento e avaliação designada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e

os resultados alcançados durante a execução do termo de colaboração.

12.4 - Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art.

67 da Lei nº 13.019, de 2014, deverão conter análise de eficácia e de efetividade das

ações quanto:

I - os resultados já alcançados e seus benefícios;
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II - os impactos econômicos ou sociais;

III - o grau de satisfação do público-alvo;

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

12.5 - A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública

observará  os  prazos  previstos  na  Lei  nº  13.019,  de  2014,  devendo  concluir,

alternativamente, pela:

I - aprovação da prestação de contas;

II - aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou

III - rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada de

contas especial.

12.6 - Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo

para a organização da sociedade civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.

§ 1º O prazo referido no caput é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação,

prorrogável, no máximo, por igual período, dentro do prazo que a administração pública

possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de resultados.

§ 2º Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo

o saneamento,  a  autoridade  administrativa  competente,  sob  pena  de  responsabilidade

solidária,  deve  adotar  as  providências  para  apuração  dos  fatos,  identificação  dos

responsáveis,  quantificação  do  dano  e  obtenção  do  ressarcimento,  nos  termos  da

legislação vigente.

12.7 -  A administração pública  apreciará  a  prestação final  de contas  apresentada,  no

prazo  de  até  cento  e  cinquenta  dias,  contado  da  data  de  seu  recebimento  ou  do

cumprimento de diligência por ela determinada, prorrogável justificadamente por igual

período.

Parágrafo único. O transcurso do prazo definido nos termos do caput sem que as contas

tenham sido apreciadas:

I - não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se

adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter

sido causados aos cofres públicos;

II -  nos casos em que não for constatado dolo da organização da sociedade civil ou de

seus prepostos, sem prejuízo da atualização monetária, impede a incidência de juros de

mora sobre débitos eventualmente apurados, no período entre o final do prazo referido

neste parágrafo e a data em que foi ultimada a apreciação pela administração pública.

12.8 - As prestações de contas serão avaliadas:
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I  -  regulares,  quando  expressarem,  de  forma  clara  e  objetiva,  o  cumprimento  dos

objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta

de natureza formal que não resulte em dano ao erário;

IlI - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:

a) omissão no dever de prestar contas;

b)descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;

c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;

d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

12.9 - O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de

contas ou por omissão em relação à análise de seu conteúdo, levando em consideração,

no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo permitida delegação a

autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação.

12.10 -  Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase

recursal,  se  mantida  a  decisão,  a  organização  da  sociedade  civil  poderá  solicitar

autorização  para  que  o  ressarcimento  ao  erário  seja  promovido  por  meio  de  ações

compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho,

conforme o objeto descrito no termo de colaboração ou de fomento e a área de atuação da

organização, cuja mensuração econômica será feita a partir do plano de trabalho original,

desde que não tenha havido dolo ou fraude e não seja o caso de restituição integral dos

recursos.

12.11 - Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação

de contas, a organização da sociedade civil deve manter em seu arquivo os documentos

originais que compõem a prestação de contas.

CLÁUSULA  DÉCIMA  TERCEIRA  -  DAS  RESPONSABILIZAÇÕES  E  DAS
SANÇÕES

13.1 - 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;
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III  -  declaração  de  inidoneidade  para  participar  de  chamamento  público  ou  celebrar

parceria ou 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.

13.2 - 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.

13.3 -  A prescrição  será  interrompida  com a  edição  de  ato  administrativo  voltado à

apuração da infração.

CLÁUSULA  DÉCIMA  QUARTA  -  DA  EXTINÇÃO  DO  TERMO  DE
COLABORAÇÃO

14.1 – 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;
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h) 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);

j)  paralisação  da  execução  da  parceria,  sem  justa  causa  e  prévia  comunicação  ao

Comando do Exército;

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

l) 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 OSC, 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 OSC, devidamente comprovada, a Organização da Sociedade Civil

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 QUINTA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO
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15.1 - O presente termo de colaboração poderá ser:

I  -  denunciado  a  qualquer  tempo,  ficando  os  partícipes  responsáveis  somente  pelas

obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente  da

avença,  respeitado   o  prazo  mínimo  de  60  (sessenta)  dias  de  antecedência  para  a

publicidade dessa intenção;

II  -  rescindido,  independente  de  prévia  notificação  ou  interpelação  judicial  ou

extrajudicial, nas seguintes hipóteses: 

a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho; 

b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas; 

c)  constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento

apresentado; e 

d)  verificação  da  ocorrência  de  qualquer  circunstância  que  enseje  a  instauração  de

Tomada de Contas Especial. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA EFICÁCIA E DA PUBLICAÇÃO

16.1 - A eficácia do presente termo de colaboração ou dos aditamentos que impliquem

em  alteração  ou  ampliação  da  execução  do  objeto  descrito  neste  instrumento,  fica

condicionada  à  publicação  do  respectivo  extrato  no  Diário  Oficial  da  União,  a  qual

deverá ser providenciada pelo Comando do 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.
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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 e

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, ___ de outubro de 2018.

_______________________________________________________
Assinatura 

_______________________________________________________
Assinatura do representante  legal da organização da sociedade civil
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