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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Assessoria de Produção de Informações e Inteligência

Rua Líbero Badaró, 293, 23º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-000
Telefone: (11)3334-7417

Termo CGM/APRI Nº 029248696

São Paulo, 27 de maio de 2020
 

TERMO DE COOPERAÇÃO

 
Termo de cooperação que entre si celebram o município de São Paulo, por intermédio da Controladoria
Geral do Município - CGMSP, e o Tribunal de Contas do Município de São Paulo - TCMSP, com vistas à
disponibilização e compar�lhamento do sistema de controle de bens patrimoniais dos agentes públicos
do Município de SÃO PAULO – SISPATRI e do sistema para controle e gerenciamento do cumprimento das
determinações e recomendações dos pareceres das contas do prefeito - DIÁLOGO.
 
O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por meio da CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, com sede no Edi�cio
Matarazzo - Viaduto do Chá, nº 15 - 10º andar – Centro - São Paulo-SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
29.599.447/0001-00, doravante referida simplesmente como CGM-SP, neste ato representada pelo
Controlador Geral do Município, JOÃO MANOEL SCUDELER DE BARROS, e o TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, com sede na Av. Prof. Ascendino Reis 1.130 – São Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MJ
sob o nº 50.176.270/0001-26, doravante referida simplesmente como TCMSP, neste ato representado por
seu Presidente, JOÃO ANTONIO DA SILVA FILHO, resolvem Firmar o presente TERMO DE COOPERAÇÃO, nos
termos da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e observados os limites legais aplicáveis à espécie,
que será regido pelas seguintes cláusulas e condições:
 

I - DO OBJETO

 
                    CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO. O presente TERMO DE COOPERAÇÃO tem por objeto a
mútua cooperação entre os par�cipes para o compar�lhamento e intercâmbio de informações e
conhecimentos técnicos, com a finalidade específica de viabilizar a u�lização, pelo TCMSP, do Sistema de
Controle de Bens Patrimoniais dos Agentes Públicos do Município de São Paulo – SISPATRI, de autoria da
PRODAM - Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação de São Paulo e pela CGM-SP, do uso do
Sistema para Controle e Gerenciamento do Cumprimento das Determinações e Recomendações dos
Pareceres das Contas do Prefeito – DIÁLOGO.
 
                    Parágrafo 1º - A plataforma SISPATRI, composta pelos módulos ‘Agente Público’, ‘Gestão de RH’ e
‘Módulo B.I.’, terá seu código-fonte integralmente disponibilizado pela CGM-SP.
 
                    Parágrafo 2º - A plataforma DIÁLOGO, composta pelos módulos ‘Manter’, ‘Publicar’, ‘Dialogar’,
‘Posicionar’, ‘Usuários’, ‘Grupos’ e ‘Esta�s�cas e Relatórios’, terá seu código-fonte integralmente
disponibilizado pelo TCMSP.
 
                    Parágrafo 3º - O presente TERMO DE COOPERAÇÃO não inclui, pelos par�cipes, qualquer
prestação de serviços rela�vamente às plataformas de ambos os sistemas, tais como, exemplifica�vamente,
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serviços de consultoria técnica para instalação, configuração ou operação do sistema.
 
                    Parágrafo 4º - Ao TCMSP será permi�do alterar o SISPATRI, criando novos módulos e recursos, os
quais deverão ser prontamente disponibilizados à CGM-SP.
 
                    Parágrafo 5º - À CGM-SP será permi�do alterar o DIÁLOGO, criando novos módulos e recursos,
os quais deverão ser prontamente disponibilizados ao TCMSP.
 
                    CLÁUSULA SEGUNDA. Do presente TERMO DE COOPERAÇÃO não resultará qualquer obrigação
de cunho pecuniário ou financeiro para ambos os par�cipes.
 
                    CLÁUSULA TERCEIRA. Os recursos humanos eventualmente u�lizados por qualquer dos
par�cipes nas a�vidades inerentes ao presente TERMO DE COOPERAÇÃO não sofrerão alterações na sua
vinculação funcional com as ins�tuições de origem.
 
                    CLÁUSULA QUARTA. A Coordenação Técnica das a�vidades resultantes do presente TERMO DE
COOPERAÇÃO ficará a cargo da Controladoria Geral do Município de São Paulo e do Tribunal de Contas do
Município de São Paulo.
 
 

II – DOS COMPROMISSOS MÚTUOS

 
                    CLÁUSULA QUINTA - Os PARTÍCIPES se comprometem a:
 
                    Parágrafo 1º - Pautar-se sempre e exclusivamente pelo Interesse Público, que cons�tui o móvel
para a presente parceria.
 
                    Parágrafo 2º - Agir sempre em consonância com os princípios da Administração Pública, mais
especificamente os da moralidade, legalidade, isonomia, eficiência, impessoalidade e transparência, de
forma que o objeto do presente não seja u�lizado para finalidades outras que as aqui previstas, nem os
nomes dos envolvidos manipulados de forma a garan�r interesses diversos.
 
                    Parágrafo 3º – Observar as normas vigentes quanto à privacidade e sigilo das informações
eventualmente levantadas em razão do presente TERMO DE COOPERAÇÃO.
 
                    Parágrafo 4º - Eventuais melhorias ou evoluções desenvolvidas nas plataformas SISPATRI e
DIÁLOGO, serão mutuamente compar�lhadas, passando a integrar o objeto do presente TERMO DE
COOPERAÇÃO.
 
                    Parágrafo 5º - Fica ajustado que os Par�cipes não contribuirão com aportes financeiros no
presente TERMO DE COOPERAÇÃO, cabendo a cada Par�cipe assumir as respec�vas despesas de suas
a�vidades para a presente cooperação.
 
 

III - DOS COMPROMISSOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

 
                    CLÁUSULA SEXTA - São compromissos da CGM-SP:
 
                    Parágrafo 1º. Disponibilizar o código-fonte do SISPATRI, em sua integralidade;
 
                    Parágrafo 2º. Fornecer a documentação correlata ao sistema e orientar o TCMSP quanto a
eventuais esclarecimentos e informações complementares que se façam necessárias, observando as etapas
e/ou metas previstas no Anexo I – Plano de Trabalho.
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                    Parágrafo 3º. Divulgar a presente parceria, vedadas quaisquer designações que configurem
promoção pessoal dos envolvidos.
 
                    Parágrafo 4º. Responsabilizar-se, na forma da legislação vigente, pela guarda, segurança e
confidencialidade do DIÁLOGO;
 
                    Parágrafo 5º. Responsabilizar-se pela segurança dos dados que inserir no sistema DIÁLOGO;
 
                    Parágrafo 6º. Em havendo o consen�mento do desenvolvedor, no caso o TCMSP, o código-fonte
do Sistema DIÁLOGO poderá ser disponibilizado a outros órgãos da Prefeitura do Município de São Paulo -
PMSP desde que estes venham a ter interesse.
 
                    Parágrafo 7º. Devolver, ao cabo do presente TERMO DE COOPERAÇÃO, o código-fonte rela�vo
ao seu objeto, com eventuais alterações levadas a efeito, e independentemente do mo�vo da finalização do
ajuste.
 
                    Parágrafo 8º. Na hipótese de que trata o parágrafo 7º desta cláusula, poderá o TCMSP autorizar
a manutenção da posse do DIÁLOGO pela CGM-SP, assim como eventuais aprimoramentos e alterações no
sistema original.
 
 

IV – DOS COMPROMISSOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

 
                    CLÁUSULA SÉTIMA – São compromissos do TCMSP:
 
                    Parágrafo 1º. Disponibilizar o código-fonte do DIÁLOGO, em sua integralidade;
 
                    Parágrafo 2º. Orientar a CGM-SP quanto a eventuais esclarecimentos e informações
complementares que se façam necessárias, observando as etapas e/ou metas previstas no Anexo I – Plano
de Trabalho.
 
                    Parágrafo 3º. Divulgar a presente parceria, vedadas quaisquer designações que configurem
promoção pessoal dos envolvidos.
 
                    Parágrafo 4º. U�lizar o SISPATRI exclusivamente para uso próprio, ficando terminantemente
vedada qualquer possibilidade de comercialização, cessão onerosa ou gratuita, emprés�mo ou
transferência, a qualquer �tulo, do seu código-fonte ou qualquer outra parcela do sistema, inclusive
documentação, integral ou parcialmente.
 
                    Parágrafo 5º. Responsabilizar-se, na forma da legislação vigente, em especial da Lei Federal nº
13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados), pela guarda, segurança e confidencialidade do SISPATRI;
 
                    Parágrafo 6º. Responsabilizar-se pela segurança dos dados que inserir no sistema SISPATRI;
 
                    Parágrafo 7º. Abster-se de divulgar, sob nenhuma forma ou meio, quaisquer informações
rela�vas ao SISPATRI;
 
                    Parágrafo 8º. Franquear à CGM-SP, ou a quem esta indicar, quando solicitado, o
acompanhamento das ações rela�vas ao SISPATRI eventualmente desenvolvidas por ele;
 
                    Parágrafo 9º. Informar e disponibilizar à CGM-SP todas as alterações levadas a efeito no
SISPATRI, independentemente de serem os mesmos incorporados ao seu código-fonte original;
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                    Parágrafo 10º. Devolver, ao cabo do presente TERMO DE COOPERAÇÃO, o código-fonte rela�vo
ao seu objeto, com eventuais alterações levadas a efeito, e independentemente do mo�vo da finalização do
ajuste.
 
                    CLÁUSULA OITAVA. Na hipótese de que trata o parágrafo 10º da cláusula anterior, poderá a
CGM-SP autorizar a manutenção da posse do SISPATRI pelo TCMSP, assim como eventuais aprimoramentos
e alterações no sistema original.
 
 

V - DA VIGÊNCIA

 
                    CLÁUSULA NONA - O presente TERMO DE COOPERAÇÃO vigerá pelo período de 60 (sessenta)
meses, contados da data de sua assinatura.
 

VI - DAS ALTERAÇÕES

 
                    CLÁUSULA DÉCIMA. O presente TERMO DE COOPERAÇÃO poderá ser alterado de comum acordo
entre os par�cipes, mediante Termo Adi�vo devidamente jus�ficado, sendo vedada a modificação do
objeto.
 
 

VII - DO PESSOAL

 
                    CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA. Em qualquer situação, os profissionais eventualmente
envolvidos nas prestações decorrentes deste TERMO DE COOPERAÇÃO permanecerão subordinados às
respec�vas en�dades originárias, não se estabelecendo qualquer vínculo com a CGM-SP ou com o TCMSP.
 

VIII - DA DENÚNCIA

 
                    CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA. Este TERMO DE COOPERAÇÃO poderá ser denunciado pelos
PARTÍCIPES a qualquer tempo, mediante no�ficação por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias.
 
 

IX - DO INADIMPLEMENTO

 
                    CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - O descumprimento dos compromissos deste instrumento
decorrentes, por qualquer dos PARTÍCIPES, inclusive quanto aos encargos de natureza trabalhista,
previdenciária, fiscal e securitária decorrentes, implicará a responsabilização de quem der causa.
 

X - DA PUBLICIDADE

 
                    CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – Fica vedada a qualquer dos PARTÍCIPES a divulgação das ações
envolvidas no presente com finalidade egoís�ca ou incompa�vel com a vislumbrada neste TERMO DE
COOPERAÇÃO e com o interesse público.
 
                    Parágrafo 1º - Toda e qualquer divulgação será em consonância com o interesse público, ficando
vedada a u�lização de nomes, símbolos ou imagens que, de alguma forma, descaracterizem esse interesse e
se confundam com promoção de natureza pessoal de agentes públicos ou privados.
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XI - DA PUBLICAÇÃO

 
                    CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - A publicação de extrato do presente instrumento, bem como de
seus aditamentos, será providenciada tanto pela CGM-SP quanto pelo TCMSP no Diário Oficial da Cidade de
São Paulo, até o quinto dia ú�l do mês seguinte ao de sua assinatura.
 

XII - DO FORO

 
                    CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – Os PARTÍCIPES elegem o Foro da Fazenda Pública da Capital – São
Paulo como o competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões fundadas neste TERMO DE
COOPERAÇÃO, com a exclusão de qualquer outro.
 
                    Assim ajustados, firmam os PARTÍCIPES, por intermédio de seus representantes, o presente
instrumento.
 
 

ANEXO I

PLANO DE TRABALHO

 
                    1. Objeto:
 
O presente plano de trabalho tem por objeto a mútua cooperação entre a Controladoria Geral do
Município de São Paulo - CGM-SP e o TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - TCMSP, no
que se refere à u�lização e aprimoramento do Sistema de Controle de Bens Patrimoniais – SISPATRI, de
propriedade do município de São Paulo, cujo código-fonte é cedido de forma gratuita ao TCMSP pela CGM-
SP, e a u�lização e aprimoramento do Sistema para Controle e Gerenciamento do Cumprimento das
Determinações e Recomendações dos Pareceres das Contas do Prefeito – DIÁLOGO, cujo código-fonte é
cedido de forma gratuita à CGM-SP pelo TCMSP, segundo previsão no TERMO DE COOPERAÇÃO celebrado.
 
 
                    2. Metas a serem a�ngidas:
 
a)  Disponibilização, pelos par�cipes, dos códigos-fonte e, se houver, da documentação técnica dos sistemas
SISPATRI e DIÁLOGO, em até 60 (sessenta) dias após a assinatura do TERMO DE COOPERAÇÃO;
 
b)  Disponibilização da versão atualizada do código-fonte e, se houver, da documentação técnica do sistema
SISPATRI pela CGM-SP ao TCMSP até o dia 31/08 de cada ano;
 
c)  Disponibilização de relatório à CGM-SP contendo informações das melhorias que foram implementadas
no sistema SISPATRI pelo TCMSP, até o dia 31/08 de cada ano, ficando a cargo da CGM-SP a solicitação do
código-fonte e, se houver, da documentação técnica aprimorados.
 
d)  Disponibilização, quando da atualização, da versão do código-fonte do sistema DIÁLOGO pelo TCMSP à
CGM-SP.
 
 
                    3. Etapas e fases de execução:
  
a)  Disponibilização pela CGM-SP do código-fonte e documentação técnica do sistema SISPATRI em local
específico em servidor de acesso seguro via rede ou unidade de CD (Compact Disc), a ser realizada em até
60 (sessenta) dias após a assinatura do TERMO DE COOPERAÇÃO e até o dia 31/08 de cada ano;
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b)  Quando a disponibilização do código-fonte e documentação técnica do sistema SISPATRI for realizada via
CD, as expensas para envio do mesmo ficará a cargo do TCMSP;
 
c)  Envio de relatório à CGM-SP contendo as melhorias que foram implementadas pelo TCMSP no SISPATRI,
até o dia 31/08 de cada ano, ficando a cargo da CGM-SP a solicitação do código-fonte e da documentação
técnica aprimorados.
 
d)  Disponibilização pelo TCMSP do código-fonte do sistema DIÁLOGO em local específico em servidor de
acesso seguro via rede ou unidade de CD (Compact Disc), a ser realizada em até 60 (sessenta) dias após a
assinatura do TERMO DE COOPERAÇÃO.
 
e)  Quando a disponibilização do código-fonte do sistema DIÁLOGO for realizada via CD, as expensas para
envio do mesmo ficará a cargo da CGM-SP;
 
                    4. Previsão de início e fim da execução do objeto, bem como da conclusão das etapas ou fases
programadas:
 
                    As previsões das etapas e fases programadas estão previstas no item 3. Es�ma-se que o início da
execução do objeto ocorrerá em até 30 (trinta) dias após a assinatura do TERMO DE COOPERAÇÃO e se
estenderá por toda sua vigência em virtude dos aprimoramentos constantes realizados no sistema.
                   
                    A disponibilização inicial do código-fonte do sistema DIÁLOGO e do código-fonte e
documentação técnica do sistema SISPATRI estão previstas para ocorrer em até 60 (sessenta) dias após a
assinatura do TERMO DE COOPERAÇÃO.

Documento assinado eletronicamente por João Antonio da Silva Filho, Usuário Externo, em
02/07/2020, às 16:20, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto
55.838/2015

Documento assinado eletronicamente por Joao Manoel Scudeler de Barros, Controlador Geral do
Município, em 02/07/2020, às 20:35, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso
I do Decreto 55.838/2015

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://processos.prefeitura.sp.gov.br,
informando o código verificador 029248696 e o código CRC 894C7C78.

Referência: Processo nº 6067.2019/0024782-0 SEI nº 029248696


