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Tribunal de Contas
i TRIBUNAL DE CONTAS DOMato Grosso a Bae

cere ecm , ESTADO DO ESPIRITO SANTO  

TERMO DE CESSAO DE USO N° 0041/2021

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO,inscrito no CNPJ sob o n®

15.024.128/0001-62, sediado em Culaba/MT, no Centro Politico Adiministrativo, na Rua

Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro s/n°, Ed. Marechal Rondon, Caixa Postal: 1003,

CEP: 78.049-915, nesie ato representado pelo Conselheiro Presidente Guilherme

Antonio Maluf, portador do RG n° 8054-3 SSP/MT, inscrito no CPF/MF sab o n°

$14,450.471-87, residente e domiciliado nesta Capital, doravante designado CEDENTE e

o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,inscrito no CNPJ/MF

sob o n°. 28.483.014/0001-22 situada na Rua José Alexandre Buaiz, 157 — Enseada do

Sua, Vitdria-ES, CEP: 29.050-913, doravante denominado TCE-ES, neste ato

representado por seu Presidente Conselheiro Rodrigo Flavio Freire Farias Chamoun,

portador do RG n° 78.652 MTPS/ES e inscrito no CPF sob o n° 011.215.677-03,

doravante denominado CESSIONARIO,aceitam e ajustam o presente Termo de Cessao e

Uso, com fundamento no art. 116 da Lei n° 8.666/93, Artigo 21, inciso VI da Resolugado n°

14 de 2007, Instrugao Normativa SPI n° 01/2012 - Versdo 02 -TCE/MT e pelas seguintes

clausulas e condicées:

 

iGLAUSULAPRIMEIRA— DO OBJETO|

 

1.1. O objeto deste Termo de Cess&o de Uso, de carater personalissimo e intransferivel,

trata-se da cessao de cépia do Sistema Geo-Obras com seu codigo fonte do software e
do direito dé uso do software Geo-obras — sistema de informagao baseada am teenslogia
de geo-processaments = tratamente de imagens, qus reune dados geogralicos basicos, oO

qual visa oferecer o controle informatizado e de geo-referenciamento sobre as obras

publicas, permitindo ao érgaofiscalizador a tomada de decisées rapidas e precisas,
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CLAUSULA SEGUNDA—DAFORMA DEEXECUCAO

2.1. Para a implementagdo dasatividades referentes a este Termo de Cessdo de Uso, 0

Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo utilizaré seus prdprios recursos

orgamentarios, financeiros, tecnolégicos, humanos e outros, separadamente e/ou

conjuntamente, de acordo com as necessidades.

CLAUSULATERCEIRA — DAINEXISTENCIA DE DOTACAO ORGAMENTARIA

3.1. As atividades previstas neste Termo de Cessao de Uso nao acarretam énus

financeiro adicional aos cooperados, uma vez que ja integram suas atribuicdes ordindrias,

razAo pela qual nao se consigna dotacao orgamentaria especifica.

CLAUSULAQUARTA ~ DA VIGENCIA

4.1. Este Terme tera eficacia a partir da data de sua assinatura e vigéncia de 24 (vinte e

quatro) meses, podendo ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, exceto se houver

manifestagdo expressa em contrario, nos termos da Lei de Licitacdes e Contratos

Administrativos (Lei n° 8.666/1993).

CLAUSULAQUINTA=DAS OBRIGAGOES

5.1. Compete ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso:

a) Fornecer ao Tribunal de Contas dos Estado do Espirito Santo copia do Sistema com

toda a documentaco técnica, sendo estas exclusivamente para os fins definidos na

Clausula Primeira desta Cessao de Uso.

b) Designar servidor responsavel pela efetivacdo e acompanhamento da presente Cessao0

de Uso.

c) Estabelecer na vigéncia desta Cess&o de Uso, reunido conjunta dos responsaveis pelo

sistema, para apresentagao de procedimentos, experiéncias e inovagdes em sua

utilizagao,
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5.2. Compete ao Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo:
a) Usar os Sistemas de propriedade do TCE/MT, exclusivamente na consecugao do
desenvolvimento de suas atividades de controle externo na administracao;
b) Zelar pela integridade do Sistema, protegendo-o, estando vedado autorizar sua
utilizagao por terceiros sem o devido conhecimento e consentimento do TCE/MT:
c) Comunicar e ceder ao TCE/MT as inovagées a serem introduzidas no Sistema, apos a
autorizacdo desse, que aperfeicoem tecnicamente ou melhorem seu desempenho como
instrumento de controle das contas publicas;

d) Designar por meio de oficio dirigido ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado de
Mato Grosso, um servidor que se responsabilizarA pela implantagao do programa e que
mantera uma efetiva comunicag&o com este Tribunal, obrigando-se a participar de
reuniao, caso seja convocada poreste Tribunal para troca de informagdes e experiéncias;:

e) Arcar com os custos e demais despesasrelativas a implantagdo dos Sistemas;

f) Mediante previa autorizacao do Tribunal de Contas do. Estado de Mato Grosso,
procedera alteragdes e adequagées no Sistema disponibilizado;

g) Comunicar 0 Tribunal de Conias do Estado de Mato Grosso, de imediato e em carater

emergencial, quaisquer eventuais inconsisténcias no funcionamento do Sistema que

comprometam a integridade e correg€o dos dados por ele processados ou das

informag6esporele disponibilizadas.

‘CLAUSULA SEXTA—DARESCISAQ 9°

 

6.1. Ressalvado o disposto neste instrumento, fica facultado, a qualquer das partes, a

rescisdo de pleno direito deste Termo, mediante notificagao escrita a outra parte, com

antecedéncia minima de 30(trinta) dias, Aresciso, porém, nao prejudicara a colaboracao
mutua nas acées em curso.

CLAUSULASETIMA—DA PUBLICAGAO|

 

7.1. Para eficacia do presente instrumento, este Tribunal de Contas. providenciara a
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publicacdo do seu extrato no Diario Oficial de Contas do Tribunal de Contas do Estado de

Mato Grosso, conforme a Lei n° 8.666/93.

CLAUSULAOITAVA~ DOFORO

8.1. Fica eleito o Foro de Cuiaba/MTpara dirimir quaisquer duvidas oriundas da execugao

do Termo de Cess&o de Uso, com a exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que

seja, tendo em vista o artigo 55, §2°, da Lei n.° 8.666/93.

E por estarem justos e de comum acorda, as partes qualificadas assinam o presente

Termo de Cessdo de Uso, em 03 (trés) vias de igual teor e forma, na presenga de 02

(duas) testemunhas que também assinam,

Cuiaba-MT, | %

GUILHERME
ANTONIO

de Novembdle JO £4. .
Assinado de formadigital por GUILHERME ANTONIO
MALUF:31445047187
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Dados: 2021.11.18 11:12:45 -94'00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO MATO GROSSO
CONSELHEIRO GUILHERME ANTONIO MALUF

PRESIDENTE

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CONSELHEIRO RODRIGO FLAVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN

PRESIDENTE
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