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TERMO DE CONVÉNIO DE COOPERAÇÃO 
TÉCNICA N°  et /2019 

TERMO DE CONVÊNIO •  DE COOPERAÇÃO 
TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA 
BAHIA (TCE/BA) E A DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DA BANIA (DPEJBA). 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BANIA, doravante denominado TCE/BA, 
com sede no Ed. Cons. Joaquim Batista Neves, n° 495, Plataforma 05, Avenida 4, Centro 
Administrativo da Bahia CAB, Salvador/BA, CEP 41.745-002, inscrito no CNPJ/MF n° 
14.674.303/0001-02, neste ato representado por seu Presidente, CONSELHEIRO 
GILDÁSIO PENEDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FILHO, e a DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DA BANIA, doravante denominada DPE, com sede na Avenida 
Ulisses Guimarães, n° 3.386, Edf. MultiCab Empresarial, CEP 41.219-400, Sussuarana, 
Salvador, Bahia, e inscrição no CNPJ/MF n° 07.778.585/0001-14, neste ato representado 
pelo DEFENSOR PÚBLICO GERAL, dr. CLÉRISTON CAVALCANTE DE MACÊDO, 
nomeado peio Decreto Simples publicado no Diário Oficial do Estado de 02/02/2017, 
firmam o presente Convênio, com base nos artigos 170, 171 e parágrafos da Lei n° 
9.433/2005, sujeitando-se as partes às determinações da legislação supra e suas 
posteriores alterações, bem como às seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

Constitui objeto do presente Termo de Cooperação Técnica a transferência gratuita de 
conhecimentos, metodologias, experiências e os códigos fontes do Sistema Corporativo 
(SCR) desenvolvido para controle de acesso de usuários e do Sistema de Editoração e 
Publicação do Diário Oficial Eletrônico (eDOTCE) desenvolvido para publicação para e 
divulgação dos atos processuais e administrativos e das comunicações em geral do 
Tribunal de Contas do Estado da Bahia. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DAS OBRIGAÇÕES DA DPE(BA 

São atribuições e responsabilidades da DPE/BA: 

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-Ias a 
terceiros, a titulo oneroso ou gratuito, sob pena de extinção imediata deste 
instrumento, bem como de responsabilização por danos porventura ocorridos; 

manter o grau de confidencialidade atribuído pelo cedente às informações a que 
tiver acesso por força deste Termo, nos termos da legislação em vigor e da 
respectiva regulamentação interna: 
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guardar sigilo dos dados e informações postas à disposição, utilizando-os, 
exclusivamente, em processo ou procedimento formalmente constituído ou por 
meio de solução informatizada desenvolvida para fins do exercício de funções 
institucionais; 

dar conhecimento aos envolvidos que: 

não deverão utilizar as informações confidenciais a que tiver acesso, 
para gerar benefício próprio ou de terceiros; 

não deve apropriar-se para si ou para outrem de material 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 efou 
prejuízo oriundo de uma eventual quebra de sigilo das informações 
fornecidas. 

zelar e difundir as boas práticas de segurança da informação; 

fornecer ao TCE/BA as melhorias que tenha implementado nos produtos 
recebidos. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO TCE/BA 

São atribuições e responsabilidades do TCE/BA: 

Fornecer à DPE/BA treinamento para utilização do programa para publicação e 
divulgação dos atos processuais e administrativos e das comunicações em 
geral, a partir de um cronograma previamente elaborado e aprovado pelos 
participes, adequado á disponibilidade de agenda; 

Comunicar à DPE/BA acerca das inovações introduzidas no Sistema e as 
alterações nas suas funcionalidades. 

CLÁUSULA QUARTA — DO DIREITO DE PROPRIEDADE 

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

4.2 — Os produtos cedidos, 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, total ou parcial, pela DPE/BA a terceiros, sem 
autorização expressa do seu proprietário. 

4.3 - Sempre que for divulgada a tecnologia utilizada pela DPE/BA nos seus produtos 
desenvolvidos a partir dos recursos cedidos neste Convênio, deverá ser divulgada, quando 
for o caso, a devida referência à propriedade que cabe ao Tribunal de Contas do Estado 
da Bahia. 
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CLÁUSULA QUINTA — DA ECONONIICIDADE 

A fim de demonstrar a vantajosidade da celebração do presente convênio — que não possui 
repasse de verbas entre as partes - foram 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): 

Atividades 
Esforço 

(h)/FRA 

Custo 

Unitário 

00 

Custo Total 

(R$) 

Reuniões da equipe técnica do TCE/BA com a 

OPE/BA para alinhamento do conhecimento sobre 

os objetivos do Termo de Cooperação 

8h R 104,45 R$835,60 

2 Capacitação da equipe técnica da DPE/BA nos 

códigos fontes dos sistemas do TCE/BA 
16h R$ 10445 R$1.687,20 

4 Transferência de conhecimento e das tecnologias 

utilizadas 
16h 	R$ 105,18 R$1.682,88 

5 Códigos fontes dos programas de controle de 

acesso de usuários desenvolvido pelo TCE/BA 
300 PFA R$ 330,00 R$99.000,00 

6 
Códigos fontes dos programas de editoração e 

publicação do Diário Oficial Eletrônico desenvolvido 

ipelo TCE/BA 

140 PFA R$330,00 R$46.200,00 

i i TOTAL 
l 

R$149.389,68 

O esforço de 40 (quarenta) horas e 440 (quatrocentos e quarenta) Ponto de Função 
Ajustados (FPA) convertidos para o valor financeiro de R$149.389,88, considerando-se o 
valor do custo unitário de hora técnica praticado pela PRODEB, nos termos da Instrução 
Normativa n° 13/2008, representa a economia obtida pela Defensoria Pública do Estado 
da Bahia com a cessão gratuita dos produtos previstos neste convênio, ao invés de 

contratar os referidos servicos ofertados no mercado.  

CLÁUSULA SEXTA — DA GRATUIDADE 

5.1 — O presente Termo de Cooperação Técnica não acarretará ônus financeiro aos 

participes, motivo pelo qual não consignará dotação orçamentária. 

5.2 — Entretanto, cada participe responderá, às suas custas, com os recursos humanos e 
materiais necessários ao fiel cumprimento do presente Termo de Cooperação Técnica, de 

acordo com as obrigações assumidas. 

5.3 — Fica vedado o pagamento de qualquer taxa de administração ou outras formas de 
remuneração aos participes, bem como a cessão ou transferência a terceiros da execução 

do objeto do presente Termo de Cooperação Técnica. 
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CLÁUSULA SÉTIMA — DAS COMUNICAÇÕES OFICIAIS 

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

CLÁUSULA OITAVA — DA FISCALIZAÇÃO 

7.1 — Caberá ao TCE/BA fiscalizar a fiel observância das disposições deste Termo de 
Cooperação, sem prejuízo da fiscalização exercida pela DPE/BA, dentro das respectivas 
áreas de competência. 

7.2 Pelo TCE fica indicado o servidor Marcelo José Silva Guedes, matricula n° 260008. 

7.3 Pela DPE fica indicado o servidor Thales José Costa de Almeida, matricula n° 
85.545.841-8. 

CLÁUSULA NONA — DA VIGÊNCIA E DAS ALTERAÇÕES 

9.1 A vigência do presente Termo de Cooperação será a partir da data de publicação no 
Diário Oficial do Estado, tendo validade por 60 (sessenta) meses, e entra em vigor na data 
da sua assinatura, podendo ser alterado, na forma do art. 143 da Lei n° 9.433/2005. 

9.2 — 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. 

CLÁUSULA 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 na vigência deste Convênio. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DA DENÚNCIA E RESOLUÇÃO 

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNA — DA PUBLICAÇÃO E DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1 — A publicação do presente instrumento será providenciada por cada um dos 
partícipes, nos seus respectivos meios de comunicação oficial, no prazo de até 10 (vinte) 
dias a contar de sua assinatura. 
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102 — Os casos omissos no presente ajuste serão resolvidos de comum acordo entre os 
participes, podendo ser firmados, se necessário, Termos Aditivos que farão parte 
integrante deste instrumento. 

10.3 A cessão dos produtos objeto do presente Convênio de Cooperação Técnica não 
envolve repasse de recursos e tampouco acarreta custos para as partes, dispensando-se, 
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 
9.433/2005. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA—DO FORO 

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 forma, para um sã efeito. 

Salvador, Zade fevereiro de 2019. 

Um& 
Co 	hen.° GILDÁSIO PENEDO FILHO 

Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bania 
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Salvador, Bania 
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CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BANIA 

RESUMO DO TERMO DE CONVENHO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA n°00112019 

Processo: TCE/001257/2019. 
Fundamentação Legal: Arts. 170 e 171 da Lei Estadual-BA n.° 9.433/05. 
Partes: Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA), CNPJ no 
14.674.303/0001-02, e a Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE/BA), CNPJ 
n 07.778.585/0001-14. 
Objeto: Transfenânda gratuita de conhecimentos, metodologias, experiências e os 
códigos fontes do Sistema Corporativo (SCR) desenvolvido para controle de 
acesso de usuários e do Sistema de Editoração e Publicação do Diário Oficial 
Eletrônico (eDOTCE) desenvolvido para publicação e divulgação dos atos 
processuais e administrativos e das comunicações em geral do Tribunal de Contas 
do Estado da Bahia. 
Data de Assinatura: 20/02/2019. 
Vigência: 60 (sessenta) meses, a partir da data constante nesta publicação. 

VÁ TC E 
A marca do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE) é composta de dois 
triângulos encerrados por barras horizontais. A distribuição das figuras geométricas 
sugere a simetria de uma balança. ~bolo da justiça, e, por que não dizer, do 
equilíbrio orçamentário e das contas públicas. As barras representam o papel 
fiscalizador do TCE, órgão auxiliar, para fins de controle externo, do Poder 

Legislativo. 

VATCE el:10TCE 
TrIbunal do Contas do Estado da Bania 
voweelce.be.gov.br  
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