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TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO 
TÉCNICA N°  01  J2018 

TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO 
TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA 
BAHIA (TCE/BAI E A COMPANHIA DE 
DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL 
(CAR). 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BANIA, d.-avente denominado TCE/BA. 
com sede no Ed. Cons. Joaquim Batista Neves, n° 495, lar ¡afona 05, Avenida 4, Centro 
Administrativo da Bebia — CAB, Salvador/BA. CEP 41.74. •-002, inscrito no CNPJ/MF n° 
14.674.303/0001-02. neste ato representado por seu Presidente. CONSELHEIRO 
GILDASIO PENEDO FILHO, e a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO 
REGIONAL (CAR). doravante denominada CAR, cem -. de á Av. Luis Viana Filho, 
Conjunto Seplan, No 250, Centro Administrativo da Barba. CEP 41.745-000, Salvador, 
Bahia, e Inscrição no CNIPOMF n° 13.221.247/0001-80, m :.Le ato representado pelo seu 
Diretor-Presidente Wilson José Vasconcelos Dias, inscrita no CPF sob n°. 355.114.945-
34, devidamente autorizado pelo seu Estatuto Social e ( elo Decreto Governamental 
s/n° 16/01/2015, publicado no Diário Oficial do Estado, edição de 17/01/. firmam o 
presente Convênio, com base nos artigos 170, 171 e pa gratos da Lei rid 9.433/2005, 
sujeitando-se as partes as determinações da legislaym supra e suas posteriores 
alterações, bem corno as seguintes cláusulas, 

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO 

Constitui objeto do presente Termo de Cooperação Técnica a cessão de uso dos códigos 
fontes dos programas de Extração, Transformação e Carga (ETL) dos dados do Sistema 
Integrado de Planejamento e Finanças do Estado da Bahia (FIPLAN), disporibilizados na 
Base de Dados Desentalas do Estado (OSCE), tendo co- destino a Base Governo do 
TCE/BA, que alimenta o Sistema de Observação das t :ontas Públicas — MIRANTE, 
desenvolver] pelo TCE/BA, incluindo a possibilidade de customizações, melhorias e 
quaisquer adequações de interesse da CAR. 

CLAUSULA SEGUNDA - DAS ATRIBUIÇÕES DO TCE/BA 

2,1 São atribuições e responsabilidades do TCErBA, 

ceder os produtos citados na CLÁUSULA PRIMEIRA; 

Ceder os programas ETL desenvolvidos em SOL Server Integration Services (S518) 
2012, na sua versão de dezembro de 2017. exclusivamei te para os sódigos que tratam 
de carga de dados originarias do Sistema FIPLAN; 

Ceder modelo de entidade relacionamento projetai° na ferramenta Enterprise 
Architect 11, bem como códigos de criação das resenctivas tabelas e estruturas 
associadas (índices, constraints etc.) de destino na Base Governo, acompanhado de 
casos de uso que documentam o processo de carga dos dedos. 
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Atividades 

Reuniões com a Secretaria da Fazenda do Estado 

da Sabia (SEFAZ/BA) e com a Secretaria do 
1 

Planejamento do Estado da Bailia (SEPLANMA) 
entendimento do negócio, paralelo com os dados 

do Sistema 5ICOF, definição de requisitos etc 

2 	Projeto de modelagem de dados 
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CLÁUSULA QUINTA - DA ESTIMATIVA DE CUSTOS 

A seguir estão elencados o esforço aproximado, em horas e em reais, para cada etapa 
necessária no desenvolvimento dos produtos ora cedidos considerando os preços 
médios praticados pela Companhia de Processamento de Dados da Bahia (PRODEB), 

4 correzãO FTP, download de arquivos e carga de 
dados 

5 

TOTAL 

Custa 
Esforço 

Unitário 
CM 

Custo TO1/11 

(R$) 

150h R$ 104,45 R$ 15.€67S0 

450h RS 104,45 RS 47.002,50 

100' 105,18 RS 1E51E00 

9001 AS 105,18 RS 94.662,00 

10011 R$ 47,68 R$ 4.768,00 

1.700h R$ 172.618,00 

3 Desenvolvimento de seripts SQL de criação de 

estruturas em banco de dados 

Implementação de pacotes 5515 de ETI, incluindo 

Redação de artigos Wikl com documentação de 
rasos de usadas cargas 

O e forço de 1.700h, convertido para o valor financeiro de R$ 172.618 00, através do 
valo do custo unitário de hora técnica praticado pela PRODEB, nos termos da Instrução 
NO 1711 dti Vd ri°  13/2008, representa a economia obtida pela Companhia da 
Desenvolvimento e Ação Regional (CAR) com a cessão dos produtos previstos neste 
convênio. 

CLÁUSULA SEXTA — DA GRATUIDADE 

5.1 — O presente Termo de Cooperação Técnica não a :arretará ânus financeiro aos 
participes, motivo pelo qual não consignará dotação orçamentada, 

5.2 — Entretanto, cada participo respondera, às suas custas, com os recursos humanos e 
materiais necessários ao fiel cumprimento do presente Mormo de Cooperação Técnica, 
de acordo com as obrigações assumidas. 

5.3 — Fica vedado o pagemento de qualquer laxa de administração  ou outras formas de 
remuneração aos padlcipes, bem como a cessão ou 'transferência a terceiros da 
execução do objetodo presente Termo de Cooperação Técnica. 
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10.4— Nenhuma responsabilidade caberá aos participes pela eventual ocorrência de 
inconsistências nos dados processados pelo(s) sistenels) objeto dedo Termo de 
Cooperação ou nas infarmaçaes dele extraídas, nem per quaisquer perdas ou danos 
causados ao outra participe em razão da utilização de tecnologia disponibilizada. 

10.5 — Todos os atos decorrentes da execução do presente Termo de Cooperação 
deverão observar os termos da Lei Federal if 9.610/98, que trata da legislação sobre 
direitos autorais. 

10.6 Considerando que a cessão dos produtos objeto do presente Convania de 
Cooperação Técnica não envolva repasse de recursos e tampouco acarreta custos para 
as partes, dispensam, em comum acordo, a elaboração e aprovação de Plano de 
Trabalho e declaram que o presente Termo compreende as informações exigidas pelo 
art. 171 da Lei Estadual rf e433/2005. 

ri E 
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DO FORO 

	
2 2  

Fica eleito o foro da comarca de Salvador, capital do Estado da Bahia, para dirimir 
quaisquer dúvidas oriundas do presente termo. 

E por estarem Justas e acertadas, as partes firmam o presente instrumento em 3 (três) 
vias de igual teor e fonte para uni se efeito. 

• 

Salvador, ze de/úlcera-e-RH  de 2018 

Co selhewo OTtdásio Penedo Fil o 
Presidente do Tribunal de Cantas do EStPelo da Bebia 

Wilson 	Vasconcelos 1)1 .3 
Diretor-Presidente da Comp hia de O senvalvimento e Ação Regional 

Testemunhas 

1..tca_uto 	çjahrte 
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CLAUSULA SÉTIMA— DAS COMUNICAÇÕES OFICIAIS 

O desoumprimento das obrigações previstas no presente instrumento serà comunicado 
pela parte prejudicada á outra. mediante notificação por escrito, a fim de que seja 
providenciada a sua regularização no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

CLAUSULA OITAVA— DA FISCALIZAÇÃO 

7.1 — Caberá ao TCE/BA fiscalizar a fiel observancia das disposições deste Termo de 
Cooperação, sem prejuizo da fistalização exercida pela CAR, dentro das respectivas 
áreas de competência. 

7.2 - Para a gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução do objeto 
do presente Termo de Cooperação Técnica, o TCE/BA e a CAR designarão 
nominalmente os servidores responsáveis, por meio de troca de documentos, indicando, 
além dos setores em que estão lotados, telefones para contato e endereças eletrônicos 
respectivos. 

CLAUSULA NONA— DA VIGENCIA E DAS ALTERAÇÕES 

8.1 - A vigência do presente Termo de Cooperação será a partir da data de publicação no 
Diário Oficial do Estado, tendo validade por 60 Ressente) meses, podendo ser 
prorrogada, excepcionalmente, na forma do Parágrafo único do art. 140 da Lei ri. 
9.433/2005, hipótese na qual será celebrado o competente Termo Aditivo. 

8.2 — O presente Termo de Cooperação Técnica poderá ser alterado, de comum acordo 
entre os participes, mediante assinatura de Termo Aditivo, obedecidas as disposições 
legais aplicáveis. 

CLAUSULA DÉCIMA— DO SIGILO 

Os participes se obrigam a manter sob o mais estrito sigilo dados e informações aos 
quais venham a ter acesso sob e em função deste Convênio, não podendo, de qualquer 
forma, direta ou indiretamente, dar conhecimento a terceiros das informações 
confidenciais trocadas entre os acordantes ou por eles geradas ria vigência deste 
Convênio. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA DENÚNCIA E RESOLUÇÃO 

Este instrumento poderá ser denunciado por qualquer dos participes mediante notificação 
ao outro, com antecedência mínima de 30 (Vinte) dias, e resolvido de pleno direito, 
automaticamente, independentemente de notificação, por deSCUMpriMento de qualquer 
de suas cláusulas ou condicões ou pela ocorrência de caso fortuito e força maior. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGURA — DA PUBLICAÇÃO E DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

10,1 — A publicação do presente instrumento será providenciada pelo TCE/BA, no prazo 
de afê 10 (vinte) dias a contar de sua assinatura. 

10.2 — O presente Termo é celebrado a titulo gratuito. não gerando ônus para as partes. 

10.3 — Os casos omissos no presente ajuste serão esoividos de comum acordo entre os 
participes, podendo ser Tonados, se necesserio, Termos Aditivos que farão parte 
integrante deste instrumento. 
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d) Realizar passagem de conhecimento, de forma geral, sem aprofundamento das 
tecnologias envolvidas numa carga horária não superior a 13 (oito) horas. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ATRIBUIÇOES DA CAR. 

3.1 São atribuições e responsabilidades da CAR: 

zelar pelo uso adequado dos produtos recebidos, comprometendo-se a assegurar que 
os servidores e colaboradores somente as utilizarão nas atividades vinculadas às 
finalidades institucionais, não podendo transferi-las a terceiros, a titulo oneroso ou 
gratuito, sob pena de extinção imediata deste instrumento, bem como de 
responsabilização por danos porventura ocorridos: 

dar conhecimento aos envolvidos que: 

não deverão utlizar as informações confidenciais a que tver acesso, para 
gerar beneficie próprio ou de terceiros.  

não deve apropriar-se para si ou para outrem de rnaterial e da tecnologia da 
informação que venha a ter .acesso: 

não deve repassar o conhecimento das informações confidenciais e que 
poderá ser responsabilizado a ressarcir a ocorrência de qualquer dano e/ou 
prejuize Oriundo de urna eventual quebra de sigilo das informações fornecidas. 

O apurar o fato, no caso de uso indevido dos produtos recebidos, com vistas a eventual 
responsabilização administ ativa, cível e criminal; 

d) zelar e diftindir as boas práticas de segurança da informação: 

fornecer ao TC E/BA as melhorias que tenha implementado nos produtos recebidos; 

ceder ao TCE/BA bases de dados que tenham acesso, de interesse do Controle 
Externo, e que possam vir o ser incorporadas a Base Governo e/ou ao Sistema Mirante. 

CLÁUSULA QUARTA—DO DIREITO DE PROPRIEDADE 

4.1— A propriedade da dos produtos cedidos ê exclusiva do TCE/BA. 

4.2 — Os produtos cedidcs, a que se refere o presente Termo de Cooperação. não 
poderão ser objeto de doação, venda, locação, cessão, transmissão, empréstimo, 
transferência ou qualquer outro tipo de disponibilização, letal ou parcial, pela CAR a 
terceiros, sem autorização expressa do seu proprietário. 

4.3 - Sempre que for divulgada a tecnologia utilizada pela CAR nos seus produtos 
desenvolvidos a partir dos recursos cedidos neste Convênio, deverá ser divulgada, 
quando for e caso, a devida referência à propriedade que cabe ao Tribunal de Contas do 
Estado da Bahia. 
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