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TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
SECRETARIA DE ESTADO DA 
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO — SEFAZ/SP, E A 
SECRETARIA DE ESTADO DE 
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 
GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL — 
SEPLAG/DF. 

  

Aos3 /de agosto de 2018, o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Fazenda, 

doravante designada SEFAZ e denominada CONVENENTE, com sede na Avenida Rangel 

Pestana, 300, inscrita no CNN sob o n°  46.377.222/0001-29, cidade de São Paulo, estado de 

São Paulo, neste ato representada pelo Secretário LUIZ CLAUDIO RODRIGUES DE 

CARVALHO, portador da Cédula de Identidade RG n° 15.649.137-0 e inscrito no CPF/Ivff sob 

o n.° 177.759.078-78, residente e domiciliado em São Paulo/SP e, de outro lado a Secretaria de 

Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, doravante designada 

SEPLAG/DF e denominada CONVENIADA, com sede em Brasília, no Anexo do Palácio do 

Buriti, 100  andar, sala 1001, inscrita no CNPJ sob o n.° 03.230.476/0001-07, neste ato 

representado por seu titular, RENATO JORGE BROWN RIBEIRO, Secretário de Estado de 

Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, portador da cédula de identidade RG n.° 

47878616, expedida pelo IFP/RT, e inscrito no CPF/MF sob o n.° 905.643.327-04, residente e 

domiciliado em Brasília/DF, celebram o presente Termo de Cooperação Técnica, nos termos do 

artigo 116, da Lei federal n° 8.666/93, do Decreto estadual n.° 59.215/2013 e da Instrução 

Normativa n° 01/2005-CGDF, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto deste Termo de Cooperação Técnica, a união de esforços dos participes 

visando, em forma de parceria, o intercâmbio de experiências na gestão, metodologias, 
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sistemas e outras funcionalidades aplicáveis às compras governamentais, por meio do 

compartilhamento de: 

I 	- Estudos técnicos de serviços terceirizados adotados pelo Estado de São Paulo, sob a gestão 

do Centro de Estudos de Serviços Terceirizados — CEST, unidade da Coordenadoria de 

Compras Eletrônicas —CCE, da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo; 

II 	- Base de dados do Catálogo de Materiais utilizado na Bolsa Eletrônica de Compras — BEC 

doEstado de São Paulo; e 

III 	- Disponibilização de acesso aos sistemas "SRP" e "eSanções" a servidores designados da 

SEPLAG, para absorção de inteligência da solução com vistas a custem i7ação, 

parametrização e implantação do conhecimento no Sistema Corporativo de Compras 

Governamentais do GDF, às expensas da SEPLAG ou entidade interveniente. 

§ 1° A execução do objeto do presente Termo de Cooperação dar-se-á consoante discriminado 

no Plano de Trabalho que integra o presente instrumento como Anexo Único. 

§ 2° O Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo e o Secretário de Estado de 

Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, amparados em manifestação 

fundamentada dos setores técnicos competentes, poderão autorizar, conjuntamente, 

modificações incidentes sobre o Plano de Trabalho de que trata o § 1° desta cláusula, para sua 

melhor adequação técnica, vedada a alteração do objeto da avença, e respeitadas todas as 

cláusulas contidas represente Termo de Coop eração. 

§ 3° As modificações de que trata o § 2° desta cláusula serão formalizadas mediante a 

celebração de termo aditivo ao presente instrumento. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ATRIBUIÇÕES DOS PARTÍCIPES 

Para a execução do objeto deste Termo de Cooperação, os participes terão as seguintes 

atribuições, além das demais cláusulas deste instrumento: 
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I - Compete ao Estado de São Paulo, por intermédio da SEFAZ/SP: 

Compartilhar com os técnicos da SEPLAG/DF: 

1) O modelo de gestão dos estudos técnicos de serviços terceirizados 

adotados pelo Governo do Estado de São Paulo; 

ii) A metodologia e dados atualizados do Catálogo de Materiais 

utilizado na Bolsa Eletrônica de Compras — BEC do Estado de São 

Paulo. 

Apresentar a estrutura dos estudos técnicos disponíveis no "site" 

www.cadterc.sp.gov.br, detalhando as informações sobre as composições dos 

preços referenciais existentes; 

Demonstrar os critérios utilizados para a codificação de materiais do Catálogo 

de Materiais utilizado na Bolsa Eletrônica de Compras — BEC do Estado de São 

Paulo; 

Providenciar o acesso aos sistemas "SRP" e "eSanções, para aprendizado do 

GDF; e 

Manter sob sigilo toda e qualquer informação de propriedade da SEPLAG, a que tenha 

acesso em decorrência das atividades a que se dediquem em razão deste 

instrumento, bem como a trocar informações de suas propriedades exclusivas, que 

possam ser de relevância para se atingir a perfeita concretização do objeto deste Termo 

de Cooperação, mantendo também, emrelação a estas, o necessário sigilo. 

li-Compete ao Distrito Federal, por intermédio da SEPLAG/DF: 

a) Fornecer informações sobre as peculiaridades das suas contratações; 
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Cumprir integralmente o estabelecido neste Termo de Cooperação, sendo vedada 

finalidade diversa ao aqui estabelecido; 

Manter sob sigilo toda e qualquer informação de propriedade da SEFAZ/SP, a 

que tenha acesso em decorrência das atividades a que se dediquem em razão deste 

instrumento, bem como a trocar informações de suas propriedades exclusivas, que 

possam ser de relevância para se atingir a perfeita concretização do objeto deste 

Termo de Cooperação, mantendo também, em relação a estas, o necessário sigilo; e 

Compartilhar com os técnicos da SEFAZ/SP: 

1) A customização dos estudos técnicos de serviços terceirizados; 

ii) A metodologia decorrente do Programa Gestão de Compras 

Governamentais do Distrito Federal — COMPRASDF, com vistas à 

modernização do ciclo de compras públicas e aperfeiçoamento do 

gerenciamento da cadeia integrada de suprimentos, formados por 

dez eixos estratégicos, integrados entre si, que abrangem todos os 

aspectos envolvendo compras públicas, nos termos seguintes: 

Eixo Metodologia: prevê o desenvolvimento de novas metodologias para gestão do 

ciclo de compras públicas, aplicando a gestão de processos, institucionalizando um 

modelo misto de licitações, com a centralização das compras comuns e a 

descentralização das compras por itens específicos. 

Eixo Tecnologia: aprimoramento dos sistemas eletrônicos, com integração entre si, 

para a gestão do ciclo de compras públicas. 

Eixo Marco legal: pretende a atualização das normas jurídicas relacionadas às 

, compras governamentais, com a incorporação de inovações para redução de custo e de 
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prazo das licitações, aumento da competição e da participação de fornecedores locais e 

a prática de critérios sustentáveis. 

Eixo Pessoas: refere-se à capacitação das pessoas que trabalham no ciclo das compras 

públicas abordando a aprendizagem continua e ampla e também voltada para a 

sensibilização das pessoas nas atitudes desejadas no ambiente de trabalho. 

Eixo Acompanhamento e avaliação: visa instituir sistema de indicadores para o 

acompanhamento, avaliação e melhoria do ciclo de compras públicas. 

Eixo Gestão do conhecimento: propõe organizar uma base de dados para 

compartilhamento de experiências bem sucedidas em compras públicas e dos 

aprendizados obtidos. 

Eixo Comunicação: pretende estabelecer maior comunicação entre todos os públicos, 

interno e externo, para integrar e harmonizar as informações e entendimentos sobre o 

ciclo de compras, aumentando a transparência e a participação social. 

Eixo Gestão de Riscos: pretende ampliar os controles internos e diminuir os riscos do 

ciclo de compras públicas, implementando ações para minimizar as desvantagens 

mapeadas. 

Eixo Fornecedores: prevê o incentivo à participação das micro e pequenas empresas e 

mercado local nos certames promovidos pelo Governo do Estado São Paulo. 

Eixo Governança: almeja realizar a gestão colaborativa entre todos os interessados 

nas compras públicas do Governo do Estado de São Paulo e assegurar que as ações e 

resultados estejam alinhados ao interesse público, em âmbito local e regional. 

III — São obrigações comuns dos participes: 
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Adotar todas as medidas necessárias à correta execução deste Termo de 

Cooperação; 

Indicar os servidores responsáveis ao cumprimento do objeto deste Termo de 

Cooperação; 

Cumprir as obrigações assumidas neste Termo de Cooperação; e 

Arcar com eventuais despesas de seus servidores. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO ACESSO AOS DADOS E ÀS INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

Os dados, as informações, os resultados das análises e os documentos protegidos na forma 

da lei, a serem compartilhados pelos partícipes, serão disponibilizados de acordo com 

critérios de acesso estabelecidos pelo participe responsável pelos mesmos. 

§ 1° Cada participe se obriga a guardar sigilo sobre os dados e informações classificadas 

como confidenciais que venha a conhecer em razão dos trabalhos realizados na execução 

deste Termo de Cooperação, ficando expressamente vedada sua divulgação sem a prévia e 

expressa autorização do outro participe. 

§ 2° Os participes exigirão que seus servidores e prep ostos de outros órgãos ou empresa, bem 

como pessoas que porventura venham a ser contratadas para a execução dos trabalhos que 

compõem o objeto deste Termo de Cooperação, respeitem o compromisso de sigilo que alude 

o § 1° desta cláusula. 

CLÁUSULA QUARTA—DOS RECURSOS FINANCEIROS 

O presente Termo de Cooperação não resultará acréscimo ou criação de despesa, não envolve 

repasse de recursos financeiros entre os participes, ou entre estes e terceiros, sendo que: 

( 

I — Cada participe será responsável pelas despesas que realizar com seus processos e 

servidores no âmbito de suas atividades compreendidas por este Termo de Cooperação, 
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inclusive nos casos de operações conjuntas; 

II 	— Os partícipes obrigam-se pela guarda, manutenção, conservação e regular utilização 

dos bens materiais e instalações colocados a sua disposição; e 

III — Eventuais custos decorrentes da implantação dos meios necessários à conexão e 

operação com o Sistema BEC-SP, serão de responsabilidade de cada participe, correndo a 

conta das suas respectivas dotações orçamentárias. 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

O presente Termo de Cooperação vigorará pelo prazo de 30 (trinta) meses, contados a partir da 

data de sua assinatura, podendo ser renovado, no interesse dos partícipes, por 60 (sessenta) 

meses. 

CLÁUSULA SEXTA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO 

I - Este Termo de Cooperação poderá ser denunciado por qualquer dos partícipes, desde 

que haja notificação por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 

II 	- Os bens que vierem a ser disponibilizados pelas partes para o cumprimento deste ajuste 

deverão ser restituídos de imediato à parte proprietária no caso de rescisão, denúncia ou ao 

fimdavigênciadeste, salvo expressa disposição em contrário; e 

III 	— O presente Termo de Cooperação poderá ainda ser rescindido, independente de 

notificação mencionada no item anterior, nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei 

8.666/93, no que couber. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS REPRESENTANTES DOS PARTICIPES 

Para acompanhamento, controle e fiscalização da execução do presente Termo de Cooperação 
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to, Orçamento e Gestão do Distrito Federal 
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deverão ser indicados representantes do Estado de São Paulo e do Distrito Federal. 

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Termo de Cooperação, não resolvidas na 

esfera administrativa, fica eleito o Foro Central da Fazenda Pública da Comarca de São 

Paulo, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem de acordo, firmam os participes o presente instrumento em 3 (três) vias de 

igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo subscrita. 

Pela CONVENENTE 

LUIZ CLAUDIO ROD,RiGUES DE CARVALHO 
Secretario da Fazenda do stado de São Paulo 

SEFAZ/4P 

Pela C ONVENIADA 

Nome: 	 Nome: 

CPF: 	 CPF: 
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ANEXO ÚNICO - PLANO DE TRABALHO 

OBJETO 

	

1.1. 	Trata, o presente documento, do Plano de Trabalho referente ao Termo de 

Cooperação entre a SEFAZ/SP-BEC e a SEPLAG/DF, visando o intercâmbio de experiências 

na gestão, metodologias, sistemas e outras funcionalidades aplicáveis às compras 

governamentais, para utilização pelos órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal e 

do Governo do Estado de São Paulo. 

ATIVIDADES PREVISTAS 

	

2.1. 	Intercâmbio de experiências na gestão, metodologias, sistemas e outras 

funcionalidades aplicáveis às compras governamentais, por meio do compartilhamento 

e a cessão dos seguintes elementos: 

2.1.1. Cadernos técnicos de serviços terceirizados adotados pelo Estado de São 

Paulo, sob a gestão do Centro de Estudos de Serviços Terceirizados — CEST, unidade 

da Coordenadoria de Compras Eletrônicas CCE, da Secretaria da Fazenda do 

Estado de São Paulo; 

2.1.2. Base de Dados do Catálogo de Materiais utilizado na Bolsa Eletrônica de 

Compras — BEC do Estado de São Paulo; e 

2.1.3. Acesso aos sistemas "SRP" e "eSanções" a servidores designados da 

SEPLAG, para absorção de inteligência da solução com vistas a 

customização, parametrização e implantação do conhecimento no Sistema 

Corporativo de Compras Governamentais do GDF, às expensas da SEPLAG ou 

entidade interveniente. 
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METAS A SEREM ATINGIDAS 

	

3.1. 	Custominção do Conjunto de Cadernos Técnicos de Serviços 

Terceirizados, incluindo modelo de gestão, compartilhado, e, consequentemente 

capacitação da equipe da SEPLAG/DF dotada de capacidade técnica para sustentar, e 

aperfeiçoar tais Cadernos, com posterior utilização pela SEFAZ/SP. 

	

3.2. 	Ampliação de potenciais fornecedores ao Governo do Distrito Federal com 

o tratamento da Base de Dados do Cadastro Único de Fornecedores do Estado de São Paulo — 

Caufesp disponibilizada, bem como do Governo do Estado de São Paulo. 

	

3.3. 	Aperfeiçoamento da Base de Dados do Catálogo de Materiais utilizado no 

eComprasDF com a recepção e tratamento do Catálogo da Bolsa Eletrônica de Compras 

— BEC do Estado de São Paulo, disponibilizada, incluindo metodologia e dados 

atualizados, objetivando igualmente a modernização da plataforma BEC/SP 

	

3.4. 	Aperfeiçoamento das soluções tecnológicas dos Sistemas Corporativos 

de Compras Governamentais em uso no Distrito Federal no tocante a absorção de 

inteligência das ferramentas "eSanções" e "SRP" . 

ETAPAS DE EXECUÇÃO! CRONO GRAMA 

Etapas Prazo Responsável Entregáveis 

ETAPA 4.1 - Fornecimento de informações sobre as 
peculiaridades das operações e métodos de Compras 
Governamentais e disponibilização de acesso aos sistemas 
"eSanções" e "SRP". 

Ago/20 18 SEPLAG/DF 

Documento de 
informações 
sobreo ciclo de 
compras do 
COMPRASDF. 
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ETAPA 4.2 - Visita técnica da equipe BEC/SEFAZ-SP à 
Brasília para capacitação visando apoiar a customização e 
manutenção dos Estudos e Bases de Dados. 

._ 

Set/2018 SEFAZ/SP 
e 
SEPLAG/DF 

Plano de 
Atividades da 
visitaelaborado e ' 
validado pelas 
partes. 

ETAPA 4.3 - Disponibilização do conjunto de Estudos 
Técnicos de Serviços Terceirizados. S et/20 18 SEFAZ/SP 

Estudos 
disponibilizados 
no servidor do 
GDF. 

ETAPA 4.4 — Disponibilização dos 10 eixos estratégicos 
da metodologia de Compras DF 

Dez/2018 SEFAZ/SP 
Base de Dados 	, 

disponibilizadas no 1 
servidor do GDF. J : 

ETAPA 4.5 - Disponibilização da Base de Dados do 
Catálogo de Materiais e Serviços. 0ut/2018 SEFAZ/SP 

Base de Dados 1 , 
disponibilizadas 	, 
no servidor do :1 
GDF. 	' 

ETAPA4.6-0ficialização dos pontos focais e estrutura de TI 
para suporte remoto. 

Durante 
vigência 
do 
ACT 

SEPLAG/DF 
e SEFAZ/SP- 
BEC 

Estrutura 	de p 

suporte 
disponibilizada. 

4.1. Os conteúdos d2s etapas 4.3 e 4.5 serão analisados e aperfeiçoados pela 

SEPLAG/DF objetivando a atualização do ciclo de compras da SEFAZ/SP, com 

eventuais custos correndo a conta da CONVENIADA, para posterior modernização 

da plataforma BEC na Rede Nacional de Compras Públicas. 

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 

	

5.1. 	Não se aplica. 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

	

6.1. 	Não se aplica. O presente ACT não prevê repasse de recursos entre as 
partes. 
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LUIZ CLAUDIO Rlã ' ,GUES DE CARVALHO 
Secretário da Faze4ia d a Estado de São Paulo 

\, \ 	SE AZ P 
, 	. 

'-.... 

Pela CONVENIADA 

RE TO J RÇE RO 	GEMO 
do de Planejamento, rçamento e Gestão do Distrito Federal 

SEP G/DF 
Secretário de E 
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7. 	PREVISÃO DO INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO, ETAPAS E 
FASES PROGRAMADAS 

7.1. 	Objeto: Ago/2018 a Fev/2021 
/ ! 

Sãcà'au1o/SP,3 Ide agosto de 2018. 

Pela CONVENENTE 

Testemimh 

 
 

 

Nome: 	é 
	

Nome: 	 - 
R.G.: 	 .• 
CPF: c, 	 c.  

„- 
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