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CONTRATO DE GESTÃO QUE CELEBRAM
ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR
INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA
INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E
SERVIÇOS E A INSTITUIÇÃO QUALIFICADA
COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL

MINUTA DE CONTRATO DE GESTÃO nº ______/20____

(a ser negociada com a entidade vencedora do edital de seleção, item 6.14)

 

A UNIÃO, por intermédio do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços – MDIC,
doravante denominado CONTRATANTE, na qualidade de ente público supervisor, com sede na
Esplanada dos Ministérios, Bloco “J”, Brasília/DF, CEP 70.053-900, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
00.394.478/0001-43, neste ato representado por seu tular, o Ministro de Estado da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços MARCOS JORGE DE LIMA, portador da carteira de iden dade n° 226.120
SSP/RR, inscrito no CPF/MF sob n° 598.678.252-68 e nomeado pelo Decreto Presidencial de
09/04/2018, publicado no Diário Oficial da União, Seção 2, de 10/04/2018,

a(o) .........., doravante denominada CONTRATADA, [associação ou fundação privada] qualificada como
Organização Social pelo Decreto .........., publicado no Diário Oficial da União nº .........., com sede na(o)
.........., inscrita no CNPJ/MF sob o nº .........., tendo estatuto registrado no .......º Cartório  Oficial  de 
Registro  de  Títulos  e  Documentos  e  Civil  de  Pessoa  Jurídica de .........., sob o nº .........., neste ato
representado por .........., [cargo], [qualificação], portador da carteira de iden dade nº .........., inscrito
no CPF nº ........; e

 

a SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS, doravante denominada apenas SUFRAMA,
na qualidade de ente INTERVENIENTE, autarquia federal vinculada ao MDIC, com sede na Avenida
Ministro Mário Andreazza, nº 1.424, Distrito Industrial, Manaus/AM, CEP 69.075-830, inscrita no CNPJ
sob o nº .........., neste ato representado por seu tular, o Superintendente da Suframa XXXX, portador
da carteira de iden dade n° .........., inscrito no CPF/MF sob n° .......... e nomeado pelo .........., publicado
no Diário Oficial da União nº ......, Seção ...., de ..........;
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RESOLVEM, com fundamento na Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998, no Decreto nº 9.190, de 1º de
novembro de 2017, e considerando o resultado do Edital de Chamamento Público nº .........., celebrar o
presente CONTRATO DE GESTÃO, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

 

CLÁUSULA 1ª  - DO OBJETO

 

O presente CONTRATO DE GESTÃO visa ao fomento e à execução de a vidades de a vidades de
pesquisa cien fica, desenvolvimento tecnológico ou inovação na área de bioeconomia, em
conformidade com os Anexos I e II, por meio do estabelecimento de parceria entre as partes
contratantes, tendo por objeto o gerenciamento, operação e manutenção pela CONTRATADA do
Centro de Biotecnologia da Amazônia – CBA, localizado no Município de Manaus – AM.

 

Subcláusula 1ª. Para o alcance das finalidades ajustadas, o presente instrumento especifica as
a vidades a serem desenvolvidas e as metas a serem a ngidas pela CONTRATADA, os respec vos
prazos de execução, a sistemá ca de avaliação e os indicadores de desempenho, bem como
estabelece as condições para sua execução, define as atribuições, responsabilidades e obrigações das
partes e, ainda, es pula limites e critérios para despesa com remuneração e vantagens de qualquer
natureza a serem percebidas pelos dirigentes e empregados da CONTRATADA, no exercício de suas
funções.

 

Subcláusula 2ª. Fazem parte integrante deste CONTRATO DE GESTÃO, independentemente de
transcrição, os seguintes anexos:

 

Anexo I – Programa de Trabalho (2019-2023); e

Anexo II – Orçamento e Cronograma de Desembolso (2019-2023).

 

CLÁUSULA 2ª – DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

 

As metas e indicadores de qualidade e produ vidade do presente CONTRATO DE GESTÃO são
detalhados no “Anexo I – Programa de Trabalho” deste instrumento e buscam alcançar os seguintes
objetivos estratégicos:

 

I - Promover a inovação em produtos, serviços e processos, em colaboração com empresas de
transformação e industrialização, a partir de insumos da biodiversidade Amazônica;

 

II - Prospectar tecnologias e novos insumos e biomoléculas oriundas da biodiversidade Amazônica com
potencial para exploração econômica sustentável;

 

III - Implantar um sistema de serviços tecnológicos e de qualidade para atender a demanda das
bioindústrias e de instituições públicas da região Amazônica;
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IV - Capacitar recursos humanos em tecnologias de suporte à Bioeconomia na região Amazônica;

 

V - Promover o adensamento tecnológico e agregação de valor às cadeias produ vas de insumos da
biodiversidade Amazônica; e

 

VI - Promover uma Polí ca de Gestão de Riscos para apoiar a melhoria con nua de processos de
trabalho, projetos e a alocação e utilização eficaz dos recursos.

 

Subcláusula Única. É vedada a inclusão no CONTRATO DE GESTÃO de a vidades ou metas que não
guardem aderência com o objeto, as diretrizes e os obje vos estratégicos previstos neste instrumento
ou, ainda, com a área de atuação da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA 3ª – DO PROGRAMA DE TRABALHO E SUAS REVISÕES

 

A atuação da organização social atenderá, em cada um dos exercícios de vigência do CONTRATO DE
GESTÃO, ao Programa de Trabalho, observando-se, quanto a este, o seguinte:

 

I – Em observância ao inciso I do art. 7º da Lei nº 9.637, de 1998, o Programa de Trabalho 2019-
2023 deverá conter, rela vamente a cada ano calendário do período total de vigência do CONTRATO
DE GESTÃO:

a) o Quadro de Metas e Indicadores de Desempenho, com a es pulação das metas a serem a ngidas
e os respec vos prazos de execução, bem como previsão expressa dos critérios obje vos de avaliação
de desempenho a serem utilizados, mediante indicadores de qualidade e produtividade;

b) a Política de Gestão de Riscos e o estabelecimento formal de sua metodologia;

c) a descrição das a vidades que serão desenvolvidas pela CONTRATADA, bem como o detalhamento
dos indicadores de desempenho; e

d) a sistemática de avaliação.

 

II – A cada exercício de vigência do presente instrumento, havendo necessidade de adequação, a
CONTRATADA poderá propor a revisão do Programa de Trabalho ao CONTRATANTE, até o dia 15
(quinze) de março do respec vo ano calendário. Mediante solicitação fundamentada da
CONTRATADA, este prazo poderá ser prorrogado pelo CONTRATANTE, sobretudo na hipótese de atraso
na aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA). A mera prorrogação desse prazo não exige celebração
de aditivo ou apostilamento;

 

III – O Programa de Trabalho, rela vamente ao exercício de 2019 [ano de assinatura do contrato de
gestão], poderá ser objeto de revisão, mas apenas quando se revelar de imperiosa necessidade, pois
as partes contratantes declaram que empregarão todos os esforços para, na data de celebração do
CONTRATO DE GESTÃO, dotar o Programa de Trabalho de plena operacionalidade e adequação à
realidade;

 

IV – Os pedidos de revisão do Programa de Trabalho somente deverão ser encaminhados ao
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CONTRATANTE depois de aprovados pelo Conselho de Administração da CONTRATADA;

 

V – Os pedidos de revisão do Programa de Trabalho poderão ser acompanhados também de proposta
de revisão do Orçamento e Cronograma de Desembolso. O “Anexo II – Orçamento e Cronograma de
Desembolso” também poderá ser revisto isoladamente, ou seja, mesmo que não haja necessidade de
modificação do Programa de Trabalho;

 

VI – O pedido de revisão do Programa de Trabalho – e, se for o caso, do Orçamento e Cronograma de
Desembolso – será subme do para análise do CONTRATANTE e, se aprovado, formalizado mediante
simples cer dão de apos lamento, sem necessidade de obrigatória manifestação do órgão jurídico do
CONTRATANTE nem de prévia decisão quanto ao cumprimento do CONTRATO DE GESTÃO no exercício
anterior (Cláusula 20ª);

 

VII – Excepcionalmente, com base em proposta fundamentada da CONTRATADA, o Programa de
Trabalho (Anexo I) e o Orçamento e Cronograma de Desembolso (Anexo II) poderão ser revistos e
adaptados fora do prazo e das circunstâncias de que trata o item II, observando-se o disposto nos
itens IV a VI desta Cláusula; e

 

VIII – Incumbe à Secretaria Execu va do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços decidir
sobre os pedidos de revisão de que trata esta cláusula, bem como assinar as respec vas cer dões de
apostilamento.

 

CLÁUSULA 4ª – DAS ATRIBUIÇÕES, RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

Além das obrigações constantes na legislação que rege o presente instrumento e dos demais
compromissos ora assumidos, cabe à CONTRATADA cumprir as seguintes atribuições,
responsabilidades e obrigações:

 

I - Alcançar os resultados e metas estabelecidas no Programa de Trabalho, nos prazos previstos,
contribuindo para o alcance dos objetivos estratégicos enumerados na Cláusula 2ª;

 

II - Aplicar os recursos de fomento público exclusivamente na consecução das metas e obje vos
estratégicos previstos neste CONTRATO DE GESTÃO, sendo vedada, em qualquer hipótese, a
incorporação de tais recursos ao patrimônio privado da CONTRATADA ou a execução de despesa em
favor do CONTRATANTE e em desacordo com o objeto do presente instrumento;

 

III - Manter, durante toda a execução deste CONTRATO DE GESTÃO, as exigências de qualificação
como Organização Social contidas na Lei nº 9.637, de 1998;

 

IV - Cumprir a legislação trabalhista, bem como manter em dia o pagamento das obrigações tributárias
e previdenciárias, fornecendo cer dões nega vas ou posi vas de efeitos nega vos, sempre que
solicitadas pelo CONTRATANTE;
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V - Responsabilizar-se pelo gerenciamento administra vo e financeiro dos recursos de fomento
público recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de inves mento e de pessoal,
bem como pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
relacionados à execução das a vidades previstas neste CONTRATO DE GESTÃO, não implicando
responsabilidade solidária ou subsidiária do CONTRATANTE a inadimplência da CONTRATADA em
relação ao referido pagamento;

 

VI - Responsabilizar-se pela reparação ou indenização de dano, material e/ou moral, decorrente de
ação ou omissão, dolosa ou culposa (negligência, imperícia ou imprudência) de seus agentes, causado
ao Estado, aos usuários (ou consumidores) dos serviços ou a terceiros, sem prejuízo das demais
cominações legais e contratuais. Essa responsabilidade estende-se aos casos de dano causado por
falhas rela vas à prestação dos serviços, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990 (Código de Defesa do Consumidor);

 

VII - Atender os usuários dos serviços fomentados por este instrumento com dignidade e respeito,
sempre sa sfazendo as condições de qualidade, eficiência e segurança, observadas as normas legais
e técnicas aplicáveis e as normas, princípios e diretrizes da Polí ca de Desenvolvimento da
Biotecnologia (Decreto Federal nº 6.041, de 8 de fevereiro de 2007) ou outra que vier a substitui-la;

 

VIII - Manter, em local visível ao público em geral, nos espaços sicos onde são desenvolvidos os
trabalhos rela vos ao objeto contratual, placa indica va dos endereços eletrônicos e sicos da
Ouvidoria do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços – MDIC, à qual os usuários possam
apresentar crí cas, denúncias, elogios, reclamações ou sugestões rela vas às a vidades e serviços
desenvolvidos pela CONTRATADA com fomento decorrente deste instrumento, segundo modelo
fornecido pelo CONTRATANTE;

 

IX - Contratar pessoal necessário para a execução das a vidades previstas neste CONTRATO DE
GESTÃO, observados os princípios da impessoalidade, moralidade, transparência e eficiência, sendo
assegurada à CONTRATADA autonomia gerencial para promover o recrutamento de empregados por
métodos usualmente u lizados pelo setor privado, nos termos de seu manual próprio de seleção de
recursos humanos;

 

X - Publicar no Diário Oficial da União e no seu sí o eletrônico, no prazo máximo de 90 (noventa) dias
contados da assinatura do CONTRATO DE GESTÃO, regulamento próprio contendo os procedimentos
que adotará nas compras de bens e contratações de obras e serviços com recursos provenientes do
CONTRATO DE GESTÃO, garan ndo a publicação de suas eventuais atualizações em, no máximo, 30
(trinta) dias, contados da alteração promovida;

 

XI - Publicar no Diário Oficial da União e no seu sí o eletrônico, no prazo máximo de 90 (noventa) dias
contados da assinatura do CONTRATO DE GESTÃO, regulamento próprio contendo as diretrizes que
adotará na gestão da propriedade intelectual, incluindo orientações sobre como realizar a par lha,
transferência ou cessão de propriedade intelectual gerada com recursos provenientes do CONTRATO
DE GESTÃO, garan ndo a publicação de suas eventuais atualizações em, no máximo, 30 (trinta) dias,
contados da alteração promovida;
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XII - Publicar, no Diário Oficial da União e no seu sí o eletrônico, até 15 (quinze) de março de cada
ano, os relatórios financeiros e o relatório de execução do CONTRATO DE GESTÃO, nos termos do art.
2º, inciso I, alínea “f”, da Lei nº 9.637, de 1998;

 

XIII - Responsabilizar-se pelos danos causados por ação ou omissão dolosa ou culposa (negligência,
imperícia ou imprudência) aos bens públicos móveis e imóveis que tenham sido objeto de permissão
de uso;

 

XIV - Submeter à aprovação prévia do CONTRATANTE, por intermédio da Secretaria de Inovação e
Novos Negócios, os projetos ou atividades que impliquem:

a) o uso de espaços internos dos bens públicos imóveis, prédios ou terrenos, objeto de permissão de
uso, para empreendimentos que não tenham relação com as finalidades deste CONTRATO DE GESTÃO
ou que não estejam previamente autorizados no Termo de Permissão de Uso de Bens Públicos
Imóveis; e

b) a cessão gratuita ou onerosa de espaços internos dos bens públicos imóveis, prédios ou terrenos,
objeto de permissão de uso, para realização de eventos de qualquer natureza não previstos neste
CONTRATO DE GESTÃO, indicando o po e caracterís cas do evento, os critérios e condições para sua
realização e os cuidados que serão tomados rela vos à obtenção das autorizações legais quando for o
caso, preservação do patrimônio e segurança.

 

XV - Dar livre acesso a todas as informações e documentos rela vos à aplicação dos recursos públicos
e ao desenvolvimento das a vidades objeto do CONTRATO DE GESTÃO que forem solicitados pelo
CONTRATANTE, pela Comissão de Avaliação de que trata o art. 8º da Lei nº 9.637, de 1998, e/ou pelos
órgãos de controle, incluindo planilha de cargos e salários detalhada e atualizada;

 

XVI - Apresentar, quando solicitado pelo CONTRATANTE, a relação dos bens, móveis e imóveis,
adquiridos ou construídos com recursos do CONTRATO DE GESTÃO, bem como o acervo que compõe o
patrimônio, os legados e as doações que foram des nadas à CONTRATADA, tanto quanto a indicação
dos excedentes financeiros decorrentes de suas a vidades, especialmente para os fins do art. 2º,
inciso I, alínea “i”, da Lei nº 9.637, de 1998;

 

XVII - Entregar à União ou à outra organização social qualificada no âmbito da União e por esta
indicada, para que sejam rever dos ou incorporados ao seu patrimônio, nas hipóteses de ex nção ou
desqualificação da CONTRATADA ou de encerramento contratual, o patrimônio, as doações e os
legados adquiridos, construídos ou recebidos em decorrência do CONTRATO DE GESTÃO, bem como
os bens públicos objeto de permissão de uso e os excedentes financeiros gerados ao longo da
execução deste instrumento, observado o disposto na Cláusula 15ª;

 

XVIII - Contratar auditoria externa, idônea e independente, observada a rota vidade trienal, que
contemple, no mínimo, o exame e a verificação dos seguintes parâmetros:

a) os demonstra vos financeiros e contábeis e balanço patrimonial da organização social (art. 4º,
inciso X, da Lei nº 9.637, de 1998);

b) o limite percentual de despesas com remuneração e vantagens de qualquer natureza pagas aos
dirigentes e empregados da organização social, em relação aos recursos públicos repassados por este
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CONTRATO DE GESTÃO, bem como obediência aos demais limites e critérios dispostos na Cláusula 8ª;

c) a evolução das receitas e saldos das contas afetas ao CONTRATO DE GESTÃO e suas aplicações
financeiras;

d) a contabilização do fundo de reserva técnica financeira e a adequação de sua

e) composição e utilização, bem como a existência de provisão para contingências passivas;

f) o volume de captação de recursos extras ao CONTRATO DE GESTÃO;

g) a evolução do a vo permanente (imobilizado) da organização social, segregando os inves mentos
com recursos próprios e com recursos públicos oriundos deste CONTRATO DE GESTÃO;

h) a regularidade dos contratos celebrados pela organização social com recursos públicos oriundos
deste CONTRATO DE GESTÃO, por meio de amostragem, conforme as normas de auditoria;

i) a per nência das despesas realizadas com recursos públicos com os obje vos estratégicos e as
metas deste CONTRATO DE GESTÃO; e

j) a eficiência da gestão sob os aspectos da economicidade e da necessidade ou relevância das
contratações e despesas.     

 

XIX - Aplicar nos documentos, peças e materiais de comunicação externa, inclusive por meio
eletrônico, nos eventos, livros e demais publicações relacionadas a este CONTRATO DE GESTÃO,
assim como em lugar visível de suas edificações, placas e outros suportes de comunicação visual, a
logomarca oficial do Governo Federal, conforme legislação em vigor, e outras orientações de
iden dade visual recebidas do CONTRATANTE, u lizando a designação “Organização Social” ou “OS”
junto à assinatura da instituição, quando esta for utilizada;

 

XX - U lizar, se for o caso, o símbolo e o nome designa vo dos equipamentos públicos ou programas
cuja gestão integra o objeto deste CONTRATO DE GESTÃO, de acordo com as diretrizes do
CONTRATANTE;

 

XXI - Apresentar anualmente à Secretaria Execu va do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços, a proposta de reprogramação de eventuais excedentes financeiros apurados em 31 de
dezembro do exercício anterior, os quais deverão ser incorporados ao planejamento financeiro do
exercício seguinte e u lizados no desenvolvimento das a vidades da CONTRATADA com vistas ao
alcance dos obje vos estratégicos e das metas do CONTRATO DE GESTÃO. A CONTRATADA poderá
des nar parcela desses excedentes para compor o fundo de reserva técnica financeira, nos termos da
Cláusula 6ª, Subcláusula 2ª, item II;

 

XXII - Apresentar à Secretaria Executiva do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços:

a) até 30 (trinta) dias da data de sua realização, cópia das atas de reuniões do Conselho de
Administração da CONTRATADA, devidamente registradas, que abordem assuntos relacionados ao
CONTRATO DE GESTÃO, exceto nos casos de aprovação de aditamentos, quando as atas deverão ser
apresentadas previamente à assinatura do aditivo;

b) até 30 (trinta) dias da data de sua realização, as alterações em seu estatuto, devidamente
aprovadas pelo Conselho de Administração; e

c) até 10 (dez) dias da data de sua realização, as alterações na composição dos membros do Conselho
de Administração.
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XXIII - Aprovar, por meio do Conselho de Administração, no prazo máximo de 150 (cento e cinquenta)
dias contados da assinatura do CONTRATO DE GESTÃO, o Plano Diretor – planejamento estratégico –
da organização social. Esse documento e suas alterações deverão ser encaminhados à Secretaria
Execu va do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, que poderá determinar à
CONTRATADA que efe ve modificações no Plano Diretor sempre que julgar necessário, sobretudo
quando:

a) não es ver alinhado com a polí ca pública a ser implementada e com as diretrizes e os obje vos
estratégicos definidos pelo CONTRATANTE; ou

b) não iden ficar, de forma clara e coerente com a polí ca pública a ser implementada e com as
diretrizes e os objetivos estratégicos, a visão, a missão, os objetivos organizacionais e a viabilidade da
organização social (sob a forma de um plano de negócios que contemple o potencial de mercado para
o desenvolvimento de novos produtos e sua contribuição para a viabilidade econômico-financeira da
organização social).

XXIV - Cons tuir Conselho Fiscal, no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados da assinatura do
CONTRATO DE GESTÃO, que conterá ao menos um membro indicado pelo Ministério da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços.

Subcláusula Única. Nas contratações de obras e serviços e na aquisição de bens com emprego de
recursos provenientes do CONTRATO DE GESTÃO, a organização social deverá se valer do
regulamento próprio de que trata o item X desta Cláusula, o qual deve ser elaborado e aplicado com
atendimento aos princípios da impessoalidade, moralidade, economicidade, transparência e
eficiência. Todas as contratações realizadas pela organização social com recursos do CONTRATO DE
GESTÃO deverão ser compatíveis com os preços praticados no mercado.

 

CLÁUSULA 5ª – DAS ATRIBUIÇÕES, RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 

Além das obrigações constantes na legislação que rege o presente instrumento e dos demais
compromissos ora assumidos, cabe ao CONTRATANTE cumprir as seguintes atribuições,
responsabilidades e obrigações:

 

I - Prover a CONTRATADA dos meios e recursos financeiros necessários à execução do objeto deste
CONTRATO DE GESTÃO, nos prazos e valores es pulados no “Anexo II – Orçamento e Cronograma de
Desembolso”, considerando os limites orçamentários concedidos a cada exercício financeiro;

 

II - Prever nas propostas orçamentárias subsequentes ao da assinatura do presente CONTRATO DE
GESTÃO, que serão encaminhadas ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, os
créditos necessários para custear a execução do objeto contratual, observado o disposto no “Anexo II
– Orçamento e Cronograma de Desembolso”. A autoridade supervisora ouvirá a CONTRATADA sobre o
valor que será proposto para a elaboração da Lei Orçamentária, nos termos dos §§2º e 3º do art. 18
do Decreto nº 9.190, de 2017;

 

III - Assegurar à CONTRATADA a plena gestão das a vidades e serviços fomentados e autonomia na
realização do objeto do CONTRATO DE GESTÃO, com vistas à consecução das metas e resultados
pactuados, observadas as vedações e condições previstas expressamente na legislação aplicável e
neste instrumento;
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IV - Priorizar, nas tarefas de supervisão e avaliação, o controle concomitante e a posteriori dos
resultados ajustados entre as partes, conforme o Quadro de Indicadores e Metas, inclusive
erradicando a sobreposição de competências e instrumentos de controle e evitando controles
meramente formais ou cujo custo seja evidentemente superior ao risco, à luz dos princípios da
eficiência e da economicidade;    

 

V - Permi r o uso dos bens públicos móveis e imóveis, mediante celebração dos correspondentes
Termos de Permissão de Uso, necessários ao cumprimento do CONTRATO DE GESTÃO, inventariando
e avaliando os bens previamente à formalização dos Termos de Permissão de Uso. Caso os bens já
tenham sido inventariados e avaliados em virtude de contrato(s) de gestão anterior(es) com o
CONTRATANTE, não há obrigatoriedade de repe ção desses dois procedimentos, salvo se houver
necessidade de atualização;

 

VI - Publicar o extrato do CONTRATO DE GESTÃO e dos termos adi vos no Diário Oficial da União,
bem como a íntegra dos referidos documentos no sí o eletrônico oficial do ente público, em até 20
(vinte) dias de sua formalização;

 

VII - Acompanhar e supervisionar os resultados da execução deste CONTRATO DE GESTÃO, bem como
o atendimento das demais cláusulas e condições estabelecidas neste CONTRATO DE GESTÃO;

 

VIII - Deliberar sobre a matéria contida no item XIV da Cláusula 4ª;

 

IX - Reprogramar anualmente, nos termos do item XXI da Cláusula 4ª, em conjunto com a
CONTRATADA, eventuais excedentes financeiros apurados em 31 de dezembro do exercício anterior,
mediante simples cer dão de apos lamento, de competência da Secretaria Execu va do Ministério da
Indústria, Comércio Exterior e Serviços, sem necessidade de obrigatória manifestação do órgão
jurídico do CONTRATANTE nem de prévia decisão quanto ao cumprimento do CONTRATO DE GESTÃO
no exercício anterior (Cláusula 20ª);

 

X - Viabilizar os recursos necessários à CONTRATADA, quando da inexistência de recursos de
con ngência suficientes em conta vinculada ao CONTRATO DE GESTÃO, em tempo hábil para o
cumprimento de condenações transitadas em julgado ou em decorrência de acordo amigável que deve
ser comunicado ao CONTRATANTE, para pagamento de dívidas líquidas e certas de natureza
trabalhista, previdenciária, cível ou tributária, provenientes de fatos geradores ocorridos
anteriormente à gestão do objeto contratual pela CONTRATADA, e cuja responsabilidade venha a ser
imputada à CONTRATADA, na qualidade de responsável por sucessão do CONTRATANTE ou de outra
organização social qualificada pelo CONTRATANTE. Por seu turno, a CONTRATADA deve comunicar
imediatamente ao CONTRATANTE o recebimento de qualquer solicitação ou no ficação de
pagamento, assim como de citação inicial em ações judiciais, nos casos acima especificados, ficando
facultado ao CONTRATANTE orientar a resposta ou defesa da CONTRATADA sobre o assunto; e

 

XI - Realizar sempre que possível, rela vamente às a vidades prestadas pelas organizações sociais
nas quais seja possível iden ficar os usuários, pesquisa de sa sfação com a população usuária dos
serviços prestados pela CONTRATADA com fomento público. Os resultados da pesquisa de sa sfação
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deverão ser u lizados como subsídio na avaliação do desempenho da CONTRATADA, inclusive para
fins de eventual renovação do CONTRATO DE GESTÃO, bem como na reorientação e no ajuste das
metas e a vidades a serem prestadas. Para a implementação desta obrigação, o CONTRATANTE
poderá valer-se do apoio de terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com órgãos ou
en dades que se situem próximos ao local de prestação dos serviços, bem como apoiar-se da própria
CONTRATADA para a realização da pesquisa de sa sfação, dentro de parâmetros e da supervisão do
Poder Público.   

 

CLÁUSULA 6ª – DOS RECURSOS FINANCEIROS

 

As fontes de recursos financeiros para a execução do objeto do presente CONTRATO DE GESTÃO
poderão ser:

 

I - Repasses de recursos públicos provenientes deste CONTRATO DE GESTÃO e os rendimentos de
suas aplicações;

 

II - Receitas Operacionais decorrentes da execução contratual (e o rendimento de suas aplicações)
provenientes:

a) da realização de a vidades relacionadas ao objeto contratual, tais como o compar lhamento ou a
permissão de u lização de laboratórios, equipamentos e infraestrutura de pesquisa cien fica e
desenvolvimento tecnológico por terceiros, e a prestação de serviços técnicos especializados e/ou
tecnológicos;

b) da u lização dos bens públicos imóveis objeto de permissão de uso à CONTRATADA, para oferecer
ao público serviços de café, restaurante, loja, livraria, estacionamento e afins, em conformidade com o
Termo de Permissão de Uso de Bens Públicos Imóveis;

c) outras formas de cessão remunerada de uso dos bens públicos imóveis permi dos, previamente
autorizadas no Termo de Permissão de Uso de Bens Públicos Imóveis ou pontualmente autorizadas,
mediante solicitação pela CONTRATADA; e

d) rendas diversas decorrentes do proveito ob do com o fomento previsto neste instrumento, inclusive
os ganhos econômicos resultantes da venda, transferência, exploração, comercialização, licença de
uso ou cessão: de patentes (de invenção ou modelo de u lidade); de registros (de desenho industrial,
marca ou programa de computador); de cul vares (Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997); de direitos
autorais e os que lhes são conexos; ou de outras propriedades intelectuais, tecnologias e criações.

 

III - Receitas Diversas (e o rendimento de suas aplicações) oriundas de patrocínios e incen vos
ob dos pela CONTRATADA, tais como doações, legados e contribuições de pessoas sicas ou
jurídicas, nacionais ou estrangeiras, livres e desvinculadas de outras finalidades, que sejam
destinadas pela CONTRATADA à execução dos objetivos deste CONTRATO DE GESTÃO.

    

Subcláusula 1ª. O total de recursos para a realização das metas será correspondente à soma do
repasse a ser efetuado por meio deste CONTRATO DE GESTÃO mais a captação de recursos a ser
realizada pela CONTRATADA, nos termos dos itens II e III do caput desta Cláusula, ficando a
organização social comprome da a realizar a totalidade das metas previstas no Programa de Trabalho
mesmo que não efetue a integralidade da captação de recursos por ela esperada.
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Subcláusula 2ª. A CONTRATADA deverá manter em ins tuição financeira oficial ao menos três contas
bancárias dis ntas e específicas sob sua tularidade, para gestão dos recursos relacionados a este
CONTRATO DE GESTÃO, conforme segue:

 

I - Conta de recursos de repasse: para movimentação e aplicação dos recursos públicos financeiros
repassados por intermédio deste CONTRATO DE GESTÃO;

 

II - Conta de recursos do fundo de reserva técnica financeira: para aplicação de 5% ( cinco por
cento) do valor previsto anualmente para ser repassado à organização social por intermédio deste
CONTRATO DE GESTÃO, com a finalidade de atender a situações emergenciais conexas à execução
contratual. A CONTRATADA também poderá des nar, em quan dade a ser definida pelo seu Conselho
de Administração, parcela das receitas descritas nos itens II e III do caput desta Cláusula e parcela
dos excedentes apurados no final do exercício anterior para compor o fundo de reserva técnica
financeira; e

 

III - Conta de recursos operacionais e diversos: para movimentação e aplicação dos recursos
provenientes de receitas operacionais oriundas da execução contratual e de outras receitas diversas
livres, conforme descritas nos itens II e III do caput desta Cláusula. Nos termos do item II desta
Subcláusula 2ª, parcela das receitas descritas nos itens II e III do caput desta Cláusula pode ser
destinada à composição do fundo de reserva técnica financeira.

 

Subcláusula 3ª. Na composição e u lização da conta de recursos do fundo de reserva técnica
financeira, deverá ser observado que:

 

I - a CONTRATADA poderá contribuir com recursos próprios, em montante a ser definido segundo seus
critérios de oportunidade e conveniência;

 

II - ao final do CONTRATO DE GESTÃO, eventual saldo financeiro remanescente do fundo de reserva
técnica financeira deverá ser rateado entre as partes na proporção dos respectivos aportes;

 

III - consideram-se situações emergenciais conexas à execução contratual, sem prejuízo de outras
situações aprovadas pelo Conselho de Administração e que tenham relação com a execução do
presente CONTRATO DE GESTÃO:

a) o pagamento de obrigações já cons tuídas, inclusive direitos e encargos trabalhistas, estritamente
relacionados com o alcance dos obje vos pactuados no CONTRATO DE GESTÃO, especialmente em
situação de atraso no repasse de recursos públicos, vedado o seu uso para realização de novos
investimentos ou projetos;

b) as despesas de caráter emergencial rela vas a a vidades de relevante interesse para os obje vos
deste instrumento, vedado o seu uso para realização de novos investimentos ou projetos; e

c) as condenações ou acordos judiciais em processos cíveis, trabalhistas e tributários promovidos em
face da CONTRATADA, derivados de danos provocados a terceiros em face dos serviços fomentados
pelo Poder Público, de dívidas trabalhistas dos empregados dedicados à execução das a vidades
previstas neste instrumento e de dívidas tributárias relacionadas direta ou indiretamente ao objeto
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contratual.

 

Subcláusula 4ª. A CONTRATADA deverá receber os recursos financeiros nas seguintes contas
correntes específicas e exclusivas, que deverão fazer referência a esta parceria, de modo a que não
sejam confundidos com os recursos próprios da CONTRATADA:

 

I - Conta de Repasse: [Instituição Financeira Oficial] [Agência nº ..... – C/C nº .....];

II - Conta do Fundo de Reserva: [Instituição Financeira Oficial] [Agência nº ..... – C/C nº .....]; e

III - Conta de Recursos Operacionais e Diversos: [Ins tuição Financeira Oficial] [Agência nº ..... – C/C
nº .....].

 

CLÁUSULA 7ª – DO REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS

 

Para fomento e execução do objeto deste instrumento, a Administração Pública repassará à
CONTRATADA, conforme cronograma de desembolso objeto do “Anexo II – Orçamento e Cronograma
de Desembolso”, o valor global de R$ 55.281.242,00, previstos para os exercícios de 2019 a 2023.

 

Subcláusula 1ª. O valor a ser repassado correrá por conta dos recursos consignados nas respec vas
leis orçamentárias dos exercícios subsequentes.

 

Subcláusula 2ª. As parcelas serão transferidas à CONTRATADA através da conta bancária de repasse
mencionada na Cláusula 6ª, Subcláusula 4ª, item I.

 

Subcláusula 3ª. Enquanto não forem empregados na sua finalidade, os recursos públicos repassados
à CONTRATADA devem obrigatoriamente ser aplicados em caderneta de poupança ou em operação de
mercado aberto lastreada em tulo da dívida pública, devendo os resultados dessas aplicações
reverter exclusivamente aos objetivos deste CONTRATO DE GESTÃO.

 

Subcláusula 4ª. O montante dos recursos previstos no caput desta Cláusula poderá ser alterado a
qualquer tempo, para acréscimo ou para supressão de valores, com a necessária revisão das metas do
CONTRATO DE GESTÃO, conforme as disponibilidades financeiras dos recursos alocados no
orçamento da União.

 

Subcláusula 5ª. O CONTRATANTE poderá suspender cautelarmente o repasse de recursos financeiros
à CONTRATADA havendo evidências ou indícios fundados de malversação de bens ou recursos de
origem pública, exceto se aqueles recursos financeiros forem rela vos a metas e a vidades já
regularmente cumpridas pela organização social, sem prejuízo da apuração de responsabilidades e da
abertura de procedimento visando à desqualificação da organização social ou rescisão do CONTRATO
DE GESTÃO.

 

CLÁUSULA 8ª – DOS LIMITES E CRITÉRIOS PARA DESPESA COM REMUNERAÇÃO E VANTAGENS DE
QUALQUER NATUREZA
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A CONTRATADA poderá gastar até 60% (sessenta por cento) dos recursos públicos previstos nos
créditos aprovados no Orçamento da União com despesas de remuneração e vantagens de qualquer
natureza, a serem percebidos pelos seus dirigentes e empregados. Caso o Poder Público repasse à
organização social valores inferiores aos créditos aprovados no Orçamento da União, as partes
contratantes poderão rever o percentual acima por termo adi vo, ainda que em caráter apenas
temporário. 

 

Subcláusula 1ª. Os dirigentes e empregados contratados pela organização social não terão qualquer
vínculo emprega cio com a União, nem gerarão qualquer po de obrigação trabalhista ou
previdenciária para o Poder Público.

 

Subcláusula 2ª. A remuneração e vantagens de qualquer natureza percebidas pelos dirigentes e
empregados da CONTRATADA devem ser estabelecidas conforme valores compa veis com os
respec vos mercados de trabalho na rede privada, segundo o grau de qualificação exigido e os
setores de especialização profissional, observado o disposto na Subcláusula seguinte.

 

Subcláusula 3ª. A remuneração e vantagens de qualquer natureza a serem percebidas pelos
dirigentes e empregados da CONTRATADA, com recursos públicos oriundos deste CONTRATO DE
GESTÃO, não podem ultrapassar o teto remuneratório do funcionalismo público de que trata o inciso XI
do caput do art. 37 da Constituição Federal.

 

Subcláusula 4ª. Caso a CONTRATADA esteja autorizada a realizar as despesas com remuneração e
vantagens de qualquer natureza a seus dirigentes e empregados por meio de outras fontes estatais de
recursos, que venham a ser comuns aos diversos contratos ou parcerias celebradas com o Poder
Público, a organização social deverá apresentar a memória de cálculo do rateio das despesas, vedada
a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela da despesa.

 

Subcláusula 5ª. A organização social pode complementar a remuneração e vantagens de qualquer
natureza pagas a seus dirigentes e empregados com receitas próprias ou recursos captados junto a
fontes privadas externas.

 

CLÁUSULA 9ª – DA CESSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGADOS PÚBLICOS PARA A ORGANIZAÇÃO
SOCIAL

 

É facultado ao Poder Público a cessão especial de servidor ou empregado público, por prazo
indeterminado, para a CONTRATADA, com ônus para a origem, observado o disposto nos §§1º a 3º do
art. 14 da Lei nº 9.637, de 1998, no Decreto nº 9.190, de 2017, e nas normas federais de cessão
aplicáveis à cessão especial para organizações sociais. As cessões poderão ser revogadas a qualquer
tempo por solicitação do órgão cedente ou da CONTRATADA.

Subcláusula 1ª. Este Contrato de Gestão não prevê a cessão de servidores para CONTRATADA,
podendo essa previsão ser alterada por meio de termo adi vo, que listará os servidores e os
empregados públicos a serem cedidos.

Subcláusula 2ª. A CONTRATADA compromete-se a empregar os servidores e empregados públicos
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cedidos na consecução dos obje vos do CONTRATO DE GESTÃO. Cabe à CONTRATADA autorizar
eventual par cipação dos agentes cedidos em eventos no País ou no exterior, observada a
necessidade de registro nas respectivas pastas funcionais.

Subcláusula 3ª. O descumprimento das obrigações previstas na Subcláusula anterior pode ensejar o
retorno do agente público para o órgão ou en dade de origem, mediante no ficação, sem prejuízo, se
for o caso, da aplicação das penalidades cabíveis, da desqualificação da organização social e/ou da
rescisão do CONTRATO DE GESTÃO.

 

 

CLÁUSULA 10ª – DA PERMISSÃO DE USO E DA ADMINISTRAÇÃO DOS BENS PÚBLICOS

 

Os bens públicos de que tratam o Termo de Permissão de Uso de Bens Públicos Móveis e o Termo de
Permissão de Uso de Bens Públicos Imóveis, assinados entre as partes, serão des nados, mediante
permissão de uso, à CONTRATADA, restrito o uso e des nação à consecução das finalidades previstas
neste CONTRATO DE GESTÃO, cujos inventários atualizados constarão dos devidos Termos de
Permissão de Uso, cabendo à organização social:

 

I - Administrar os bens móveis e imóveis cujo uso lhe fora permi do, em conformidade com o disposto
nos respec vos Termos de Permissão de Uso, até sua res tuição ao Poder Público, mantendo-os em
boas condições de uso e deles cuidar como se seus fossem e providenciando, às suas expensas,
quaisquer reparos que se tornarem necessários;

 

II - Manter, em perfeitas condições de integridade, segurança e regularidade legal, os imóveis
permi dos ao uso durante a vigência do CONTRATO DE GESTÃO, promovendo ações e esforços para
as regularizações e melhorias necessárias, bem como arcando com os respec vos impostos, taxas,
contribuições e contas de utilidade pública (água, eletricidade, gás, etc);

 

III - Permi r, a qualquer momento, a realização de vistoria nos bens permi dos por parte do Poder
Público ou por outras pessoas credenciadas ou autorizadas pelo Poder Público;

 

IV - Efetuar a contratação dos seguros patrimoniais e de responsabilidade civil, relacionados aos
imóveis e a vidades fomentadas, com coberturas em valores compa veis com as edificações e usos;
e

 

V - Submeter à autorização prévia do CONTRATANTE a permuta de bens públicos móveis que tenham
sido objeto de permissão de uso por outros de igual ou maior valor, condicionado a que os novos bens
integrem o patrimônio da União, devendo a permuta, ainda, ser antecedida de prévia avaliação
econômica do bem (art. 13 da Lei nº 9.637, de 1998).

 

Subcláusula Única. A CONTRATADA poderá, a qualquer tempo, mediante jus fica va, propor a
devolução de bens públicos ao Poder Público, cujo uso fora a ela permi do e que não mais sejam
necessários ao cumprimento das a vidades previstas neste CONTRATO DE GESTÃO, incluindo os bens
móveis permi dos que se tornem inservíveis, os quais poderão ser objeto de alienação (operação de
transferência do direito de propriedade do material, mediante venda, permuta ou doação) ou
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desfazimento pelo Poder Público, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e do Decreto nº
9.373, de 11 de maio de 2018. No caso de bens móveis inservíveis que serão objeto de alienação, a
organização social poderá, a critério do Poder Público, ficar na guarda dos bens até a conclusão do
processo de alienação.

 

CLÁUSULA 11ª – DO ACESSO À INFORMAÇÃO

 

Por força do Parecer nº 05/2015/DECOR/CGU/AGU da Advocacia-Geral da União e do Acórdão nº
3.304/2014 do Plenário do Tribunal de Contas da União, incidem sobre a parcela dos recursos públicos
recebidos pela CONTRATADA as mesmas regras de transparência a va aplicáveis aos órgãos e
en dades públicas, previstas na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, sem prejuízo do disposto
no art. 63 do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, na Lei nº 9.637, de 1998, e neste CONTRATO
DE GESTÃO.

 

Subcláusula 1ª. Em cumprimento ao disposto no caput, é dever da CONTRATADA promover,
independentemente de requerimento, a divulgação no seu sí o eletrônico na internet das seguintes
informações, atualizando-as sempre que necessário:

 

I - registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respec vas
unidades e horários de atendimento ao público (art. 8º, §1º, inciso I, Lei nº 12.527, de 2011);

 

II - registros de quaisquer repasses, transferências ou pagamentos a terceiros realizados com os
recursos públicos (art. 8º, §1º, inciso II, Lei nº 12.527, de 2011);

 

III - registros de outras despesas com recursos públicos não enquadradas no item II desta Subcláusula,
incluindo a relação das diárias e passagens (art. 8º, §1º, inciso III, Lei nº 12.527, de 2011);

 

IV - informações concernentes aos contratos realizados com recursos públicos (art. 8º, §1º, inciso IV,
Lei nº 12.527, de 2011);

 

V - dados gerais para o acompanhamento das a vidades e metas executadas pela organização social
no âmbito deste CONTRATO DE GESTÃO (art. 8º, §1º, inciso V, Lei nº 12.527, de 2011);

 

VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade rela vamente ao objeto do presente
CONTRATO DE GESTÃO (art. 8º, §1º, inciso VI, Lei nº 12.527, de 2011);

 

VII - cópia do seu estatuto social atualizado (art. 63, inciso I, Decreto nº 7.724, de 2012);

 

VIII - a relação nominal atualizada de seus dirigentes, assim compreendidos os membros do Conselho
de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal (art. 63, inciso II, Decreto nº 7.724, de 2012);
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IX - a cópia integral deste CONTRATO DE GESTÃO e seus respec vos adi vos, bem como dos
relatórios finais de prestação de contas (art. 63, inciso III, Decreto nº 7.724, de 2012);

 

X - o regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará nas compras de bens e
contratações de obras e serviços com recursos públicos (art. 17 da Lei nº 9.637, de 1998);

 

XI - o plano de cargos, salários e bene cios dos dirigentes e empregados da organização social (art.
4º, inciso VIII, Lei nº 9.637, de 1998);

 

XII - os Relatórios Semestral e Anual de Execução do Objeto, aprovados pelo Conselho de
Administração da organização social (Cláusula 18ª, itens I e II), os relatórios semestrais e anuais da
Comissão de Avaliação (Cláusula 18ª, itens IV e V) e as decisões anuais do ente público supervisor
acerca do cumprimento do CONTRATO DE GESTÃO (Cláusula 20ª, Subcláusula 9ª);

 

XIII - a tabela de remuneração e vantagens de qualquer natureza dos dirigentes e empregados pagas
com recursos do CONTRATO DE GESTÃO, sendo divulgado apenas o cargo ou função sem a
identificação por nome ou por Cadastro de Pessoa Física – CPF;  

 

XIV - o manual próprio de seleção de recursos humanos;

 

XV - logís ca de acesso e informações de funcionamento da CONTRATADA ou dos serviços sob gestão
da CONTRATADA;

 

XVI - o contato da Ouvidoria do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços – MDIC, conforme
orientações do CONTRATANTE;

 

XVII - os estudos cien ficos realizados não cobertos por sigilo comercial e/ou industrial e
desenvolvidos com recursos públicos; e

 

XVIII - as apresentações elaboradas para cursos de qualificação e/ou aprimoramento de pessoal não
cobertos por sigilo comercial e/ou industrial.

 

Subcláusula 2ª. Por força do §1º do art. 63 do Decreto nº 7.724, de 2012, as informações de que
tratam os itens VII, VIII e IX da Subcláusula anterior serão também divulgadas em quadro de avisos de
amplo acesso público na sede da organização social. É possível que o quadro de avisos faça apenas
menção ao endereço eletrônico onde as citadas informações poderão ser livremente acessadas pelo
público.

 

Subcláusula 3ª. Os pedidos de informação referentes ao presente CONTRATO DE GESTÃO serão
recebidos pelo CONTRATANTE, na forma da modalidade transparência passiva regulada pela Lei nº
12.527, de 2011 (art. 64 do Decreto nº 7.724, de 2012). Caso a pessoa sica ou jurídica apresente o
requerimento à CONTRATADA, cabe a esta indicar que a informação deverá ser postulada diretamente
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ao CONTRATANTE, fazendo expressa menção ao art. 64 do Decreto nº 7.724, de 2012.  

 

Subcláusula 4ª. O CONTRATANTE disponibilizará, em seu sí o eletrônico, as informações e
documentos previstos no art. 20 do Decreto nº 9.190, de 2017.

 

CLÁUSULA 12ª – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

 

O presente instrumento poderá ser alterado a qualquer tempo, de comum acordo, mediante prévia
jus fica va por escrito, sendo a alteração formalizada por meio de termo adi vo ao CONTRATO DE
GESTÃO.

 

Subcláusula 1ª. As condições do CONTRATO DE GESTÃO poderão ser revistas a qualquer tempo, de
comum acordo, inclusive para a introdução de novas a vidades ou para o estabelecimento de novo
Quadro de Metas e Indicadores de Desempenho, assim como para modificar o montante dos recursos
a serem repassados à CONTRATADA, vedada a alteração do núcleo essencial do objeto deste
instrumento e observado o disposto na Cláusula 2ª, Subcláusula Única.

 

Subcláusula 2ª. As alterações no Quadro de Metas e Indicadores de Desempenho devem ser
orientadas para o futuro, salvo quando o repasse de recursos públicos ficar abaixo do previsto,
hipótese em que as metas poderão sofrer redução proporcional.

 

Subcláusula 3ª. Sem prejuízo de outras situações, as alterações contratuais poderão ocorrer:

 

I - por recomendação constante dos relatórios da Comissão de Avaliação;

 

II - para adequação às leis orçamentárias;

 

III - para ajuste das metas e revisão dos indicadores; e

 

IV - para adequação a novas polí cas de governo que inviabilizem a execução nas condições
contratuais originalmente pactuadas.

 

CLÁUSULA 13ª – DA VIGÊNCIA

 

O prazo de vigência do presente CONTRATO DE GESTÃO será de 05 (cinco) anos, contados da data de
sua assinatura, podendo ser renovado por períodos sucessivos, a critério da autoridade supervisora,
sem limite máximo de prazo, de comum acordo, condicionado à demonstração do cumprimento de
seus termos e suas condições, observado o disposto no art. 16 do Decreto nº 9.190, de 2017.

 

Subcláusula 1ª. A negociação entre as partes no sen do da renovação do presente instrumento
deverá ser preferencialmente iniciada com antecedência mínima de 12 (doze) meses da data final de
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deverá ser preferencialmente iniciada com antecedência mínima de 12 (doze) meses da data final de
vigência, ouvida a Comissão de Avaliação do CONTRATO DE GESTÃO.

 

Subcláusula 2ª. Não obstante o prazo es pulado no caput desta Cláusula, a vigência contratual nos
exercícios subsequentes ao da assinatura do presente CONTRATO DE GESTÃO estará sujeita à
condição resolu va, consubstanciada na existência de recursos aprovados nas respec vas Leis
Orçamentárias de cada exercício, para atender às respectivas despesas.

 

Subcláusula 3ª. Ocorrendo a resolução do CONTRATO DE GESTÃO com base na condição es pulada
na Subcláusula anterior, a CONTRATADA não terá direito a qualquer espécie de indenização, sendo
garan dos pelo CONTRATANTE os custos com a desmobilização, incluindo os custos de rescisão dos
contratos de trabalho e os compromissos já assumidos para execução do presente CONTRATO DE
GESTÃO até a data do encerramento contratual, caso os saldos contratuais e recursos de con ngência
existentes não sejam suficientes para saldar as obrigações.

 

CLÁUSULA 14ª – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

 

O presente CONTRATO DE GESTÃO poderá ser, a qualquer tempo:

 

I - encerrado de comum acordo antes do prazo avençado, mediante Termo de Distrato;

 

II - denunciado, por decisão unilateral de qualquer das partes, mediante prévia no ficação
encaminhada pelo denunciante; ou

 

III - rescindido, por decisão unilateral de qualquer das partes, independentemente de prévia
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

a) descumprimento injustificado de cláusula contratual;

b) descumprimento, ainda que parcial, dos obje vos e metas, decorrente de má gestão, culpa ou dolo
por parte da CONTRATADA;

c) violação da legislação regente;

d) cometimento reiterado de falhas na execução;

e) malversação de recursos ou bens públicos pela CONTRATADA;

f) constatação de falsidade ou fraude nas informações ou documentos apresentados;

g) não atendimento injustificado das recomendações decorrentes da supervisão e da fiscalização;

h) desqualificação da CONTRATADA como organização social;

i) paralisação das a vidades que compõem seu objeto, sem justa causa e prévia comunicação ao
CONTRATANTE; e

j) outras hipóteses previstas na Lei nº 9.637, de 1998, e na legislação regente.

 

Subcláusula 1ª. A denúncia só será eficaz 12 (doze) meses após a data de recebimento da notificação,
cabendo às partes nesse prazo con nuar a execução do presente CONTRATO DE GESTÃO. No entanto,
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durante esse período, as partes podem, de comum acordo, encerrar este instrumento mediante
distrato.

 

Subcláusula 2ª. Em caso de denúncia ou rescisão unilateral por parte do CONTRATANTE, que não
decorra de culpa, dolo ou má gestão da CONTRATADA, o Estado ressarcirá a organização social dos
danos emergentes comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos repasses correspondentes
às metas executadas até a data de encerramento e ao pagamento dos custos rela vos à dispensa do
pessoal contratado pela organização social, bem como pelas dívidas pendentes assumidas pela
CONTRATADA com fornecedores e prestadores de serviços para execução do objeto deste
instrumento.

 

Subcláusula 3ª. Em caso de denúncia ou rescisão unilateral por culpa, dolo ou má gestão por parte da
CONTRATADA, devidamente comprovada, o CONTRATANTE providenciará a imediata revogação da
permissão de uso de bens públicos e a cessação dos afastamentos dos servidores públicos cedidos,
não cabendo à CONTRATADA direito a qualquer indenização, ressalvados os repasses
correspondentes às metas executadas até a data de encerramento.

 

Subcláusula 4ª. Em caso de rescisão unilateral por parte da CONTRATADA, esta se obriga a con nuar
realizando as a vidades que cons tuem objeto do presente CONTRATO DE GESTÃO pelo prazo de 180
(cento e oitenta) dias, contados a par r da rescisão, desde que se comprove a existência de saldos
financeiros que possam suportar a execução contratual ou, caso contrário, que não seja interrompido
o fluxo de recursos a serem repassados pelo CONTRATANTE.

   

Subcláusula 5ª. Os casos de rescisão contratual serão formalmente mo vados nos autos do processo
administra vo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. O prazo de defesa será de 30 (trinta)
dias, contado da data de sua intimação, respeitado o devido processo legal.

 

Subcláusula 6ª. Na hipótese de desqualificação da organização social, as a vidades absorvidas pela
CONTRATADA poderão ser reassumidas pelo Poder Público, com vistas à manutenção da con nuidade
dos serviços prestados e à preservação do patrimônio, facultada à União a transferência da execução
do serviço para outra organização social, observado o disposto no art. 2º, caput, inciso I, alínea "i", da
Lei nº 9.637, de 1998.

 

Subcláusula 7ª. A desqualificação ocorrerá em ato do Poder Execu vo federal, cuja proposição caberá
à CONTRATANTE, ouvido o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

 

CLÁUSULA 15ª – DO ENCERRAMENTO CONTRATUAL

 

A CONTRATADA deverá estar preparada para encerrar as a vidades objeto do CONTRATO DE GESTÃO
na data definida para o encerramento contratual e para res tuir à União todos os bens móveis e
imóveis cujo uso lhe fora permi do, bem como para transferir ao patrimônio da União – ou ao
patrimônio de outra organização social qualificada no âmbito da União e por esta indicada – os saldos
financeiros remanescentes, ressalvando-se os recursos financeiros necessários para a cobertura de
despesas relacionadas à execução contratual cujo pagamento só possa ocorrer nos meses posteriores
ao encerramento contratual (tais como contas de serviços públicos) e as despesas do próprio
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ao encerramento contratual (tais como contas de serviços públicos) e as despesas do próprio
encerramento (tais como auditoria independente).

 

Subcláusula 1ª. Após o encerramento contratual, a CONTRATADA terá 90 (noventa) dias para quitar
todas as obrigações financeiras referentes ao presente CONTRATO DE GESTÃO e res tuir à União os
saldos financeiros remanescentes deste instrumento que ainda es verem sob sua responsabilidade
(incluindo o saldo da conta de recursos do fundo de reserva técnica), na proporção dos respec vos
aportes, salvo nos casos de renovação do presente CONTRATO DE GESTÃO ou quando a mesma
organização social for selecionada, por meio de chamamento público, para dar con nuidade à gestão
do objeto deste instrumento.

 

Subcláusula 2ª. Após o encerramento contratual, os eventuais recursos financeiros da conta de
recursos operacionais e diversos serão considerados vinculados ao objeto do CONTRATO DE GESTÃO,
ocorrendo ou não a renovação contratual, devendo ser transferidos para a nova conta corrente de
recursos operacionais e diversos do novo contrato de gestão relacionado ao objeto, para somar-se às
futuras receitas e serem aplicadas na execução contratual.

 

Subcláusula 3ª. Na hipótese da renovação contratual, após o encerramento do presente CONTRATO
DE GESTÃO, os recursos financeiros constantes da conta de recursos do fundo de reserva técnica
financeira deverão ser transferidos para a conta de natureza semelhante do novo contrato de gestão,
devendo ser somados ao percentual previsto para essa finalidade.

 

Subcláusula 4ª. Na hipótese de não renovação contratual, a CONTRATADA não terá direito a qualquer
espécie de indenização, sendo garan dos pelo CONTRATANTE os custos com a desmobilização,
incluindo os custos de rescisão dos contratos de trabalho e os compromissos já assumidos para
execução do presente CONTRATO DE GESTÃO até a data do encerramento contratual, caso os saldos
contratuais e recursos de contingência existentes não sejam suficientes para saldar as obrigações.

 

Subcláusula 5ª. Outras situações rela vas ao encerramento contratual não previstas na legislação
regente ou neste CONTRATO DE GESTÃO poderão ser reguladas em Termo de Encerramento
Contratual a ser negociado entre as partes ou, se for o caso, no Termo de Distrato. 

 

CLÁUSULA 16ª – DA SUPERVISÃO PELO CONTRATANTE

 

A execução do presente CONTRATO DE GESTÃO será supervisionada pelo MDIC, que será responsável
pelo acompanhamento e verificação periódica do cumprimento das metas e obrigações previstas
neste CONTRATO DE GESTÃO.

 

Subcláusula 1ª. Compete ao ente supervisor CONTRATANTE, nas suas a vidades de supervisão,
priorizar o controle de resultados, por meio da análise do cumprimento dos resultados e das metas
ajustadas entre as partes, dentro dos prazos de execução estabelecidos, mediante indicadores de
qualidade e produ vidade previamente pactuados, sobretudo a par r dos relatórios apresentados pela
CONTRATADA e dos relatórios entregues pela Comissão de Avaliação. O CONTRATANTE poderá,
ainda, realizar visitas in loco, reuniões, solicitar a produção de mais relatórios ou pareceres, inclusive
junto a especialistas externos, dentre outras providências cabíveis. 
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Subcláusula 2ª. Em consonância com o item V da Cláusula 4ª e com os itens III e IV da Cláusula 5ª,
não compete ao CONTRATANTE atuar em subs tuição ao Conselho de Administração, ao Conselho
Fiscal e à auditoria externa independente na tarefa ordinária de avaliar a execução financeira dos
recursos repassados, a adequação dos gastos e sua aderência ao objeto do CONTRATO DE GESTÃO,
bem como o cumprimento dos regulamentos internos da CONTRATADA. Todavia, em caráter
excepcional, sobretudo quando houver indícios ou evidências de malversação de recursos públicos, o
CONTRATANTE terá amplos poderes para efe var análise detalhada dos processos, contratações,
parcerias e despesas suspeitas que tenham sido realizadas pela CONTRATADA, adotando as medidas
cabíveis, tudo sem prejuízo da atuação dos órgãos públicos de controle interno e externo.

 

CLÁUSULA 17ª – DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO

 

A Secretaria Execu va do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços cons tuirá em até 90
(noventa) dias, contados da assinatura deste CONTRATO DE GESTÃO, a Comissão de Avaliação, que
será composta por especialistas de notória capacidade e adequada qualificação  (art. 8º, §2º, Lei nº
9.637, de 1998). Cabe à Secretaria Execu va do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços,
no próprio ato de cons tuição da Comissão ou em outro ato, determinar o número de membros desse
colegiado, o Presidente ou a forma de eleição do Presidente da Comissão de Avaliação, a
periodicidade de reunião e demais diretrizes para o seu funcionamento, observado o disposto na
legislação regente e neste instrumento.

    

Subcláusula 1ª. Compete à Comissão de Avaliação, nos termos do §2º do art. 8º da Lei nº 9.637, de
1998, analisar periodicamente os resultados a ngidos com a execução do CONTRATO DE GESTÃO,
verificando a relação entre as metas propostas e os resultados alcançados, observados os indicadores
de desempenho. Salvo disposição legal em contrário, a Comissão de Avaliação não tem a
responsabilidade de fiscalizar ou avaliar a regularidade das despesas e das contratações feitas pela
organização social.

 

Subcláusula 2ª. A Comissão de Avaliação elaborará o relatório semestral rela vamente aos
resultados atingidos pela CONTRATADA entre 1º de janeiro e 30 de junho do ano calendário e, por fim,
o relatório anual conclusivo rela vamente aos resultados apurados em todo o ano calendário, os quais
deverão ser encaminhados ao CONTRATANTE no prazo por este definido.

 

Subcláusula 3ª. Sempre que preciso, a Secretaria Execu va do Ministério da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços deverá encaminhar à Comissão de Avaliação os relatórios, pareceres ou demais
documentos necessários para que o referido colegiado desempenhe suas funções, cabendo àquela
Secretaria, ainda, oferecer todo o apoio administra vo necessário para que as reuniões e eventuais
visitas in loco realizadas pela Comissão de Avaliação ocorram adequadamente. A Comissão de
Avaliação poderá, ainda, solicitar assessoramento técnico de especialistas que não sejam membros
desse colegiado, a fim de subsidiar seus trabalhos.

 

Subcláusula 4ª. A Comissão de Avaliação poderá propor a revisão das metas e dos indicadores de
desempenho, bem como formular outras recomendações e medidas corre vas às partes contratantes,
cujo não atendimento deve ser justificado por escrito.
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CLÁUSULA 18ª – DOS INSTRUMENTOS DE MONITORAMENTO

 

São instrumentos de monitoramento da execução do CONTRATO DE GESTÃO, sem prejuízo de outros
definidos pelo CONTRATANTE, os seguintes:

 

I – Relatório Semestral de Execução do Objeto, apresentado pela organização social;

 

II – Relatório Anual de Execução do Objeto, apresentado pela organização social;

 

III – Relatório Anual de Execução Financeira, apresentado pela organização social na hipótese prevista
na Cláusula 20ª, Subcláusula 7ª;

 

IV – Relatório semestral, apresentado pela Comissão de Avaliação;

 

V – Relatório anual conclusivo, apresentado pela Comissão de Avaliação;   

 

VI – Parecer (ou documento equivalente) da auditoria externa independente contratada pela
organização social;

 

VII – Parecer (ou documento equivalente) do Conselho Fiscal da organização social; e

 

VIII – Manifestações (pareceres, notas ou equivalentes) técnicas emi das pelo CONTRATANTE, que se
manifestará, sempre que necessário, a fim de subsidiar as decisões do ente público supervisor,
inclusive a respeito das propostas de termo aditivo e de apostilamento ao CONTRATO DE GESTÃO.

 

CLÁUSULA 19ª – DO ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL

 

A CONTRATADA apresentará à Secretaria Execu va do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços, até o dia 1º de setembro de cada ano calendário, o Relatório Semestral de Execução do
Objeto, rela vamente ao primeiro semestre do respec vo ano calendário, para acompanhamento, de
caráter preven vo e saneador, das a vidades executadas e da tendência de cumprimento dos
resultados e metas definidas no CONTRATO DE GESTÃO.

 

Subcláusula 1ª. O Relatório Semestral de Execução do Objeto deverá conter as a vidades
desenvolvidas para o cumprimento do objeto e o compara vo específico das metas propostas com os
resultados alcançados (compara vo das metas cumpridas x metas previstas), rela vamente ao
primeiro semestre do ano calendário.

 

Subcláusula 2ª. De posse do Relatório Semestral de Execução do Objeto apresentado pela
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organização social e do relatório semestral apresentado pela Comissão de Avaliação, a Secretaria de
Inovação e Novos Negócios do MDIC elaborará manifestação técnica sobre os resultados a ngidos
pela CONTRATADA de 1º de janeiro a 30 de junho do ano calendário.

 

CLÁUSULA 20ª – DA DECISÃO ANUAL SOBRE O CUMPRIMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO PELO
ENTE PÚBLICO SUPERVISOR

 

A CONTRATADA apresentará à Secretaria Execu va do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços, até 1º de abril de cada ano calendário, o Relatório Anual de Execução do Objeto,
rela vamente ao exercício anterior, para análise do cumprimento dos resultados e metas definidas no
CONTRATO DE GESTÃO, acompanhado da prestação de contas dos recursos aplicados no período,
analisados pelo Conselho de Administração da organização social, bem como do parecer da auditoria
externa independente.

 

Subcláusula 1ª. Quando do encerramento deste CONTRATO DE GESTÃO, com ou sem renovação
contratual, o prazo para a apresentação do úl mo Relatório Anual de Execução do Objeto,
acompanhado da prestação de contas correspondente ao exercício financeiro, é de 90 (noventa) dias,
contados da data do encerramento.

 

Subcláusula 2ª. O Relatório Anual de Execução do Objeto e a prestação de contas anual devem ser
analisados pelo Conselho de Administração da organização social, nos termos dos incisos IX e X do
art. 4º da Lei nº 9.637, de 1998, antes do encaminhamento ao CONTRATANTE.

 

Subcláusula 3ª. O Relatório Anual de Execução do Objeto deverá conter a descrição pormenorizada
das a vidades desenvolvidas para o cumprimento do objeto e o compara vo específico das metas
propostas com os resultados alcançados (compara vo das metas cumpridas x metas previstas), nos
termos do inciso IX do art. 4º c/c §1º do art. 8º da Lei nº 9.637, de 1998.

 

Subcláusula 4ª. Recebido o Relatório Anual de Execução do Objeto, a Secretaria Execu va do
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços deverá encaminhá-lo imediatamente para a
Comissão de Avaliação, a fim de que esta possa elaborar o relatório anual conclusivo de que trata o
§3º do art. 8º da Lei nº 9.637, de 1998.

 

Subcláusula 5ª. De posse do Relatório Anual de Execução do Objeto entregue pela CONTRATADA, do
relatório anual conclusivo produzido pela Comissão de Avaliação, do parecer da auditoria externa e
das contas da organização social, o CONTRATANTE, por intermédio da Secretaria de Inovação e Novos
Negócios, deverá emi r parecer  técnico final de análise do cumprimento do CONTRATO DE GESTÃO.
Esse parecer final deverá, obrigatoriamente, mencionar os resultados já alcançados e o grau de
sa sfação da população usuária (este úl mo apenas na hipótese de ter sido realizada a pesquisa de
satisfação de que trata o item XI da Cláusula 5ª).

 

Subcláusula 6ª. Os bene cios sociais e/ou econômicos ob dos por meio deste instrumento deverão
ser objeto de avaliação ao fim do ciclo contratual e servirão de subsídio para a tomada de decisão
quanto a possível renovação do CONTRATO DE GESTÃO.
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Subcláusula 7ª. Na hipótese de descumprimento injus ficado de metas e resultados estabelecidos
entre as partes ou quando houver evidência de existência de ato irregular, o CONTRATANTE no ficará
a CONTRATADA para apresentar, no prazo de até 30 (trinta) dias:

 

I – Relatório de Execução Financeira, com a descrição das receitas e despesas efe vamente
realizadas, inclusive rendimentos financeiros, e sua vinculação com a execução do objeto do
CONTRATO DE GESTÃO;

 

II –  demonstrativos financeiros e contábeis;

 

III – extrato das contas bancárias específicas;

 

IV – cópia simples das notas e dos comprovantes fiscais ou recibos, inclusive holerites, com data do
documento, valor, dados da organização social e do fornecedor e indicação do produto ou serviço;

 

V – parecer (ou documento equivalente) do Conselho Fiscal da organização social; e

 

VI – outros documentos eventualmente solicitados pelo CONTRATANTE. 

 

Subcláusula 8ª. Os documentos enumerados na Subcláusula anterior, juntamente com a prestação de
contas anual e o parecer da auditoria externa independente, somente serão objeto de análise pelo
CONTRATANTE quando for iden ficado o descumprimento injus ficado do alcance das metas e
resultados estabelecidos entre as partes contratantes ou quando houver evidência de existência de
ato irregular. Tal análise, quando necessária, contemplará o exame por amostragem da conformidade
das despesas realizadas, inclusive quanto à economicidade da despesa e sua vinculação com a
execução do objeto do CONTRATO DE GESTÃO, e também a verificação da conciliação bancária, por
meio da aferição da correlação entre as despesas constantes na relação de pagamentos e os débitos
efetuados na conta corrente específica.

 

Subcláusula 9ª. A decisão anual sobre o cumprimento do objeto contratado, a ser proferida no prazo
de até 60 (sessenta) dias, contados da data do recebimento do relatório anual conclusivo elaborado
pela Comissão de Avaliação ou do cumprimento de diligência determinada pelo CONTRATANTE,
prorrogável justificadamente por mais 30 (trinta) dias, deverá concluir, alternativamente, pelo:

 

I - CUMPRIMENTO PLENO DO CONTRATO DE GESTÃO, quando a organização social ver cumprido
plenamente as metas e resultados pactuados nos termos da Sistemá ca de Avaliação prevista no
“Anexo I – Programa de Trabalho”;

 

II - CUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO DE GESTÃO, quando não se caracterizar mo vo para a
decisão pelo cumprimento pleno nem pelo descumprimento do objeto contratado; ou
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III - DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO, quando comprovada qualquer das seguintes
circunstâncias:

a) descumprimento injus ficado das metas e resultados pactuados, nos termos da Sistemá ca de
Avaliação prevista no “Anexo I – Programa de Trabalho”;

b) rejeição da prestação de contas anual pelo Conselho de Administração da organização social;

c) omissão no dever de apresentar o Relatório Anual de Execução do Objeto, a prestação de contas
anual ou, quando for o caso, os documentos exigidos na Subcláusula 7ª;

d) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; e

e) desfalque ou desvio de recursos ou bens públicos ou, ainda, desvio de função dos servidores
públicos cedidos.        

 

Subcláusula 10ª. O prazo de que trata a Subcláusula anterior será suspenso caso haja necessidade de
no ficação da CONTRATADA para entrega dos documentos referidos na Subcláusula 7ª desta
Cláusula.

 

Subcláusula 11ª. A decisão sobre o cumprimento do CONTRATO DE GESTÃO caberá ao Secretário
Executivo do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.

 

Subcláusula 12ª. Constatada qualquer circunstância que possa ensejar a decisão pelo
descumprimento do CONTRATO DE GESTÃO, será concedido prazo de no máximo 30 (trinta) dias,
prorrogável por igual período, para a CONTRATADA sanar as irregularidades. Transcorrido o prazo, não
havendo saneamento de todas as irregularidades, a autoridade administra va competente decidirá
pelo descumprimento do CONTRATO DE GESTÃO e deverá adotar as providências para apuração dos
fatos, iden ficação dos responsáveis, quan ficação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos
da legislação vigente. 

 

Subcláusula 13ª. Quando a decisão for pelo descumprimento do CONTRATO DE GESTÃO, após
exaurida a fase recursal, se man da a decisão, a CONTRATADA poderá solicitar autorização para que
o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações compensatórias de interesse público, às
suas custas, mediante a apresentação de plano de compensação, desde que não tenha havido dolo ou
fraude da organização social. Caso o plano de compensação seja regularmente cumprido, a decisão
pelo descumprimento do CONTRATO DE GESTÃO não será empecilho para a con nuidade da parceria
e para eventual renovação do instrumento, tampouco dará ensejo à desqualificação da organização
social.    

 

Subcláusula 14ª. Durante o prazo mínimo de 10 (dez) anos, contado da data do ato de decisão acerca
do cumprimento do CONTRATO DE GESTÃO, a CONTRATADA deverá manter em seu arquivo sico ou
eletrônico os documentos relacionados à execução do presente instrumento, inclusive notas e
comprovantes fiscais ou recibos.

 

Subcláusula 15ª. Os prazos estabelecidos nesta Cláusula e a decisão pelo cumprimento do
CONTRATO DE GESTÃO (de modo pleno ou parcial) não impedem que o Poder Público promova a
instauração de tomada de contas especial, diante de indícios ou evidências de irregularidades na
execução do CONTRATO DE GESTÃO ou de malversação de recursos ou bens públicos.
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Subcláusula 16ª. A análise do cumprimento do CONTRATO DE GESTÃO ocorrerá sem prejuízo da
atuação e da fiscalização exercida pelos órgãos públicos de controle interno e externo.

 

CLÁUSULA 21ª – DAS PENALIDADES

 

A prá ca pela CONTRATADA de qualquer dos atos passíveis de rescisão deste instrumento, descritos
no item III do caput da Cláusula 14ª, autorizará o CONTRATANTE, assegurado o contraditório e a
ampla defesa, a:

I - aplicar advertências;

 

II - suspender temporariamente a CONTRATADA da par cipação em chamamento  público e
impedimento de celebrar novos contratos ou parcerias com órgãos e en dades da Administração
Pública Federal, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e

 

III - declarar inidônea a CONTRATADA para par cipar de chamamento público ou celebrar novos
contratos ou parcerias com órgãos e en dades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem
os mo vos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a en dade privada ressarcir a
Administração Pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 2 (dois) anos.

 

Subcláusula 1ª. O processo administra vo para aplicação de qualquer das penalidades previstas
no caput somente deverá ser instaurado depois de esgotadas as tenta vas de solução consensual e
amigável entre as partes contratantes.

 

Subcláusula 2ª. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administra vo apartado, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de
1999. O prazo de defesa será de 10 (dez) dias da abertura de vista do processo.

 

Subcláusula 3ª. A aplicação das sanções de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade é
de competência exclusiva do Ministro de Estado da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, enquanto
que a pena de advertência incumbe ao Secretário Execu vo do Ministério da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços.

 

Subcláusula 4ª. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta da CONTRATADA, o caráter educa vo da pena, bem como o dano causado à
Administração Pública, observado o princípio da proporcionalidade.

 

Subcláusula 5ª. As disposições con das nesta Cláusula se aplicam sem prejuízo da responsabilização
administra va e civil pela prá ca de atos contra a administração pública, na forma da Lei nº 12.846,
de 1º de agosto de 2013 (conhecida como Lei Anticorrupção).    
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CLÁUSULA 22ª – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E CONFIDENCIALIDADE

 

Caso as a vidades realizadas pela organização social com fomento oriundo deste CONTRATO DE
GESTÃO deem origem a bens passíveis de proteção pelo direito de propriedade intelectual, a exemplo
de invenções, modelos de u lidade, desenhos industriais, obras intelectuais, cul vares, direitos
autorais (e o que lhes são conexos), programas de computador e outros pos de criação, a
CONTRATADA terá a tularidade da propriedade intelectual e a par cipação nos ganhos econômicos
resultantes da exploração dos respec vos bens imateriais, nos termos do art. 13 da Lei nº 13.243, de
11 de janeiro de 2016.

 

Subcláusula 1ª. Quando os bens de que trata o caput desta Cláusula forem ob dos a par r da
parceria ou da a vidade conjunta entre a CONTRATADA e terceiros (ins tuições públicas ou privadas),
tais partes deverão prever, em instrumento específico, a tularidade da propriedade intelectual e a
par cipação nos ganhos econômicos resultantes da parceria, podendo a organização social ceder ao
terceiro a totalidade dos direitos de propriedade intelectual mediante compensação financeira ou não
financeira. Na ausência de acordo em instrumento específico, a propriedade intelectual e os ganhos
econômicos serão compartilhados entre as partes na proporção da participação de cada uma.               

 

Subcláusula 2ª. Os ganhos econômicos auferidos pela CONTRATADA na venda, transferência,
exploração, comercialização, licença de uso ou cessão de patentes, registros, cul vares, direitos
autorais (e o que lhes são conexos) e outras propriedades intelectuais, tecnologias e criações, ob dos
com o fomento previsto neste CONTRATO DE GESTÃO, deverão integrar as Receitas Operacionais de
que trata a Cláusula 6ª, a fim de serem aplicados no objeto do presente instrumento, sem prejuízo do
disposto na Subcláusula abaixo.

 

Subcláusula 3ª. A par cipação nos ganhos econômicos fica assegurada, nos termos da lei, ao
inventor, criador ou autor.

 

Subcláusula 4ª. Os recursos do CONTRATO DE GESTÃO poderão ser utilizados para pagar as despesas
necessárias à proteção dos direitos de propriedade intelectual, inclusive os custos referentes à
concessão de patentes e registros, às retribuições para sua manutenção e às medidas adequadas na
esfera administrativa ou judicial para proteger as patentes e registros contra atos de terceiros.

 

Subcláusula 5ª. Na hipótese de ex nção ou desqualificação da CONTRATADA ou de encerramento
contratual, o patrimônio imaterial aludido no caput desta Cláusula será incorporado ao patrimônio da
União ou de outra organização social qualificada no âmbito da União e por esta indicada.

 

Subcláusula 6ª. Cada uma das partes contratantes tomará as precauções necessárias para
salvaguardar o sigilo das informações consideradas confidenciais acerca da propriedade intelectual,
podendo as partes estabelecer em instrumento específico as condições referentes à confidencialidade
de dado ou informação cuja publicação ou revelação possa colocar em risco a aquisição, manutenção
e exploração dos direitos de propriedade intelectual resultantes deste CONTRATO DE GESTÃO.
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CLÁUSULA 23ª – DO INTERVENIENTE

 

A SUFRAMA é interveniente no CONTRATO DE GESTÃO, nas condições descritas nesta Cláusula.

 

Subcláusula 1ª. Na esfera deste CONTRATO DE GESTÃO, cabe à SUFRAMA autorizar, por meio da
assinatura do presente instrumento, a permissão de uso dos bens públicos móveis e imóveis, que
integram seu patrimônio, para a CONTRATADA, nos termos da Cláusula 10ª.

 

Subcláusula 2ª. A SUFRAMA não será instada a se pronunciar ou a par cipar da celebração de
eventuais termos adi vos ou apos lamentos, exceto quando lhe interessem diretamente ou digam
respeito aos bens públicos permitidos que integram o seu patrimônio.

 

Subcláusula 3ª. A par cipação da interveniente não implica, em hipótese alguma, a duplicação de
competências e esforços nas a vidades de monitoramento, supervisão e avaliação do CONTRATO DE
GESTÃO. As cláusulas deste instrumento serão interpretadas de forma a evitar a sobreposição de
atuação. O ente supervisor é, exclusivamente, o MDIC.

 

CLÁUSULA 24ª – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 

A CONTRATADA reconhece a prerroga va de controle e a autoridade regulatória do CONTRATANTE,
ficando certo que o exercício de tais atribuições pode ensejar no ficações dirigidas à organização
social. As alterações a este instrumento que se façam necessárias em virtude do exercício de tais
atribuições serão objeto de termo aditivo.

 

Subcláusula 1ª. O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, exigir da CONTRATADA as informações,
os documentos e a apresentação de detalhamento de tópicos constantes dos relatórios quando julgá-
las necessárias para o acompanhamento, fiscalização e supervisão das a vidades da organização
social.

 

Subcláusula 2ª. Os casos omissos serão decididos de comum acordo entre as partes contratantes,
segundo as disposições con das na Lei nº 9.637, de 1998, no Decreto nº 9.190, de 2017, e pelas
demais normas e princípios gerais dos contratos.

 

CLÁUSULA 25ª – DA PUBLICAÇÃO

 

O presente instrumento será publicado pelo CONTRATANTE, no prazo máximo de 20 (vinte) dias,
contados da data de sua assinatura, na forma de extrato no Diário Oficial da União e na íntegra em
seu sítio eletrônico oficial na internet.

 

CLÁUSULA 26ª – DA CONCILIAÇÃO E DO FORO
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As controvérsias decorrentes da execução do presente CONTRATO DE GESTÃO que não puderem ser
solucionadas diretamente por mútuo acordo entre as partes contratantes deverão ser encaminhadas
ao órgão de consultoria e assessoramento jurídico do ente público supervisor, sob a coordenação e
supervisão da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal – CCAF, órgão da
Advocacia-Geral da União, para prévia tenta va de conciliação e solução administra va de dúvidas de
natureza eminentemente jurídica relacionadas à execução da parceria, observado o disposto na
legislação regente.

 

Subcláusula Única. Não logrando êxito a tenta va de conciliação e solução administra va, será
competente para dirimir as questões decorrentes do presente ajuste o foro da Jus ça Federal, nos
termos do inciso I do art. 109 da Constituição Federal.

 

E, assim, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento, em meio
eletrônico, constante no Processo Administra vo em epígrafe, por intermédio do Sistema Eletrônico de
Informações do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.

 

 

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO

(2019-2023)

 

 

1.0 DISPOSIÇÕES GERAIS

 

1.1.    Nos termos da Cláusula 3ª do Contrato de Gestão, o Programa de Trabalho abrange todos os
anos calendário de vigência da parceria e deverá conter:

I – o Quadro de Metas e Indicadores de Desempenho, com a es pulação das metas a serem a ngidas
e os respec vos prazos de execução, bem como previsão expressa dos critérios obje vos de avaliação
de desempenho a serem utilizados, mediante indicadores de qualidade e produtividade;

II – a descrição detalhada das a vidades que serão desenvolvidas pela organização social e dos
indicadores de desempenho; e

III – a sistemática de avaliação.

 

1.2.    O Programa de Trabalho poderá ser revisto nas condições previstas na Cláusula 3ª do Contrato
de Gestão.

 

1.3.    De acordo com o item 6.14 do Edital de Chamamento Público, a organização social vencedora do
processo sele vo fica vinculada aos termos de sua proposta. Destarte, o Programa de Trabalho não
poderá ser revisto com o propósito de exclusão ou redução de metas con das na proposta vencedora,
salvo se:

I – o repasse efe vo de recursos públicos para a CONTRATADA ficar abaixo do es mado, hipótese em
que as metas poderão sofrer exclusão ou redução proporcional (Cláusula 12ª, Subcláusula 2ª, do
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Contrato de Gestão);

II – as metas se tornarem obsoletas, inadequadas, insuficientes, contrárias ao interesse público ou
verem que se adequar a novas polí cas de Estado que inviabilizem a execução nas condições

contratuais originalmente pactuadas, tudo de forma tecnicamente justificada;

III – as metas não puderem ser alcançadas por mo vo de força maior, caso fortuito ou álea
extraordinária, de forma tecnicamente justificada; ou

IV – por recomendação ou determinação dos órgãos de controle interno ou externo.

 

2.0 METAS E INDICADORES DE DESEMPENHO

 

2.1. O Quadro de Metas e Indicadores de Desempenho abaixo deverá ser preenchido no momento da
negociação do conteúdo final do Contrato de Gestão (item 6.14 do Edital de Chamamento Público),
observado, em todo caso, o disposto no Edital, sobretudo no “Anexo IV - Roteiro para Elaboração da
Proposta”, e as metas propostas pela entidade vencedora do processo seletivo.

 

 

QUADRO DE METAS E INDICADORES DE DESEMPENHO

 

 

 INDICADORES METAS MÍNIMAS*
METAS

PROPOSTAS

MACROPROCESSO ID Indicador Unidade   

1

Implantação e
adequação de
espaços úteis do
CBA

Número
absoluto

2019: 2

2020: 2

2021: 2

2022: 2

2023:2

2019:

2020:

2021:

2022:

2023:

2

Instalação,
manutenção e/ou
cer ficação de
Equipamentos

Número
absoluto

2019: 6

2020: 6

2021: 6

2022: 6

2023: 6

2019:

2020:

2021:

2022:

2023:

3
 Custo de pessoal Número

2019:
0,75≤Indicador≤1,25

2020:
0,75≤Indicador≤1,25

2021:

2019:

2020:

2021:
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Gestão e
Infraestrutura para
Inovação em
Bioeconomia

 

Peso 1

3
especializado relativo 0,75≤Indicador≤1,25

2022:
0,75≤Indicador≤1,25

2023:
0,75≤Indicador≤1,25

2021:

2022:

2023:

4

Contratação de
projetos
envolvendo
contrapartidas
financeiras por
empresas

Número
absoluto

2019: 3

2020: 5

2021: 5

2022: 5

2023: 5

2019:

2020:

2021:

2022:

2023:

5
Número de projetos
técnico-científicos
internos

Número
absoluto

2019: 9

2020: 10

2021: 9

2022: 9

2023:10

2019:

2020:

2021:

2022:

2023:

6

Captação de
recursos adicionais
ao Contrato de
Gestão

Percentual

2019: 10%

2020: 10%

2021: 20%

2022: 30%

2023: 30%

2019:

2020:

2021:

2022:

2023:

7

Participação
financeira das
empresas nos
projetos
contratados

Percentual

2019: 10%

2020: 15%

2021: 30%

2022: 50%

2023: 50%

2019:

2020:

2021:

2022:

2023:

8
Avaliação de
sa sfação do
usuário

Índice

2019: 3,0

2020: 3,0

2021: 3,5

2022: 3,5

2023: 4,0

2019:

2020:

2021:

2022:

2023:

9

Geração de
Propriedade
Intelectual

 

Número
absoluto

2019: 0

2020: 2

2021: 2

2022: 3

2023: 3

2019:

2020:

2021:

2022:

2023:
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Desenvolvimento

de Produtos,

Serviços e

Processos
Biotecnológicos

 

Peso 3

10
Geração de novos
produtos, serviços e
processos

Número
absoluto

2019: 8

2020: 10

2021: 13

2022: 15

2023: 15

2019:

2020:

2021:

2022:

2023:

11
Projetos em fase de
disponibilização.

Percentual

2019: 20%

2020: 30%

2021: 30%

2022: 30%

2023: 30%

2019:

2020:

2021:

2022:

2023:

 

12

Par cipação de
projetos
contratados em alta
tecnologia

 

Percentual

2019: 10%

2020: 10%

2021: 10%

2022: 10%

2023: 10%

2019:

2020:

2021:

2022:

2023:

Capacitação,
Treinamento de
Recursos Humanos,
Transferência de
Tecnologia e Co-
desenvolvimento

 

Peso 2

13

Licenciamento de
uso ou cessão das
tecnologias
desenvolvidas

Número
Absoluto

2019: 0

2020: 1

2021: 2

2022: 2

2023: 2

2019:

2020:

2021:

2022:

2023:

14

Ar gos publicados
ou aceitos para
publicação em
revistas de
qualificação Qualis
A ou B

Número
absoluto

2019: 2

2020: 2

2021: 4

2022: 4

2023: 4

2019:

2020:

2021:

2022:

2023:

15

Projetos e/ou
Planos de Trabalho
com ICTs públicas
ou privadas

Número
absoluto

2019: 1

2020: 1

2021: 2

2022: 2

2023: 2

2019:

2020:

2021:

2022:

2023:

16

Treinamentos
Externos, Promoção
de Debates e
Eventos
relacionados à

Número
absoluto

2019: 10

2020: 10

2021: 10

2022: 10

2019:

2020:

2021:

2022:

Minuta de Contrato CONEG 0409557         SEI 52250.000869/2016-81 / pg. 32



Bioeconomia 2023: 10 2023:

Prestação de

Serviços e
Desenvolvimento de
Metodologias de
Suporte a
Qualificação de
Bioprodutos

 

Peso 3

17

Elaboração de
respostas técnicas
a consultas
externas.

Número
absoluto

2019: 10

2020: 15

2021: 15

2022: 15

2023: 15

2019:

2020:

2021:

2022:

2023:

18

Prestação de
serviços
laboratoriais e
técnico-
especializados.

Número
absoluto

2019: 100

2020: 150

2021: 200

2022: 300

2023: 350

:

2019:

2020:

2021:

2022:

2023:

Adensamento
tecnológico de
cadeias produtivas

de Insumos da
Amazônia

 

Peso 1

19

Promoção e
inclusão de
produtores rurais e
comunidades
agroextrativistas

Número
absoluto

2019: 7

2020: 10

2021: 10

2022: 10

2023: 10

2019:

2020:

2021:

2022:

2023:

20

Ações de
fortalecimento e
agregação de valor
às cadeias de
insumos da
biodiversidade
amazônica

Número
absoluto

2019: 3

2020: 5

2021: 5

2022: 5

2023: 6

2019:

2020:

2021:

2022:

2023:

Gestão de Riscos

 

Peso 3

21
Processos com
riscos mapeados

Percentual

2019: 10%

2020: 50%

2021: 75%

2022: 100%

2023:100%

2019:

2020:

2021:

2022:

2023:

22

Ações mi gadoras
com
implementação
atrasada, por
processo

Percentual

2019: 20%

2020: 20%

2021: 15%

2022: 15%

2023: 10%

2019:

2020:

2021:

2022:

2023:

Ações mi gadoras

2019: 20%

2020: 20%

2019:

2020:
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23
com
implementação
ainda não iniciada

Percentual

2020: 20%

2021: 15%

2022: 10%

2023: 0%

2020:

2021:

2022:

2023:

 

 

 

*Legenda explicativa sobre o Quadro de Metas e Indicadores de Desempenho

ID: é o número sequencial que identifica o Indicador de Desempenho.

Indicador: é o nome do Indicador de Desempenho (neste quadro não é preciso descrever a fórmula ou
a finalidade do Indicador de Desempenho).

Unidade: é a unidade de medida do Indicador de Desempenho, que pode ser número absoluto,
porcentagem, razão, etc.

Peso: é a representação da importância do Indicador de Desempenho na nota final da avaliação.

Meta: é o valor atribuído para o Indicador de Desempenho, a ser alcançado num determinado período
de tempo.

 

3.0. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS PELA CONTRATADA

Segue abaixo a descrição das atividades que serão desenvolvidas pela organização social.

3.1 O CBA deverá atuar no desenvolvimento bioprodutos, biomateriais e bioprocessos para indústria
farmacêu ca e de saúde e/ou de alimentos e/ou cosmé ca e/ou química fina e/ou automobilís ca
e/ou energia.

3.2 O CBA deverá atuar no desenvolvimento tecnologias de suporte a sistemas produtivos e ambientes
sustentáveis.

3.3 O CBA atuará no desenvolvimento de processos tecnológicos para produção de extratos e
moléculas biotivas de origem vegetal e/ou microbiana.

3.4 Sem prejuízo de outros, o CBA oferecerá ao público externo serviços tecnológicos, entre os quais:

análises instrumentais na área de química (doseamento a vos, contaminantes, caracterização
de matérias-primas, água);

análises bromatológicas;

análises de materiais (determinação do tamanho e forma de par culas e super cies,
distribuição granulométrica, microscopia, resistência de materiais);

análises microbiológicas (fungos, leveduras, bactérias);

avaliação toxicológica in vitro para ingredientes cosmé cos e farmacêu cos (citotoxicidade,
fototoxicidade, mutagenicidade)

propagação de espécies vegetais de interesse econômico; e

solução de gargalos em processos biotecnológicos, incluindo o escalonamento.
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4.0. DETALHAMENTO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO

 

4.1.    Segue abaixo o detalhamento de cada um dos Indicadores de Desempenho.

 

Indicador 1: Implantação e adequação de espaços úteis do CBA

Qualificação: Eficácia

Obje vo estratégico: Implantar um sistema de serviços tecnológicos e de qualidade para atender a
demanda das bioindústrias e de instituições públicas da região Amazônica

Finalidade do indicador: avaliar a evolução e melhoria con nua das estruturas cien fico-
tecnológicas ofertadas pelo CBA

Descrição: Implantar novos espaços (laboratórios, auditório, planta piloto, biotério etc) e/ou adequar
a infraestrutura de laboratórios já existentes às novas demandas (infraestrutura sica e
equipamentos).

Fórmula de cálculo: Número de espaços implantados ou adequados.

Peso: 1 Unidade: número absoluto

Meta 2019: 2

Meta 2020: 2

Meta 2021: 2

Meta 2022: 2

Meta 2023: 2

 

 

Indicador 2: Instalação, manutenção e/ou certificação de Equipamento

Qualificação: Eficácia

Obje vo estratégico: Implantar um sistema de serviços tecnológicos e de qualidade para atender a
demanda das bioindústrias e de instituições públicas da região Amazônica

Finalidade do indicador: evidenciar a adequação das estruturas técnico-cien ficas do CBA em
relação a qualidade e melhoria dos serviços prestados.

Descrição: Executar cotação e contratação de serviços de manutenções preven vas e corre vas de
equipamentos.

Fórmula de cálculo: Número de equipamentos instalados, recuperados e/ou certificados.
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Peso: 1 Unidade: número absoluto

Meta 2019: 6

Meta 2020: 6

Meta 2021: 6

Meta 2022: 6

Meta 2023: 6

 

 

 

Indicador 3: Custo relativo do trabalho técnico especializado

Qualificação: Economicidade

Obje vo estratégico: Implantar um sistema de serviços tecnológicos e de qualidade para atender a
demanda das bioindústrias e de instituições públicas da região Amazônica

Finalidade do indicador: medir o custo relativo do trabalho técnico especializado

Descrição: Índice rela vo de custo-hora técnico trabalhado  no CBA com relação ao pago no mercado
em trabalhos similares.

Fórmula de cálculo: O índice é ob do como razão entre o valor do salário-hora nominal médio dos
técnicos especializados do CBA e o valor do salário-hora  nominal médio em a vidades equivalentes
apurado em dezembro em pesquisa de mercado regional para organizações da área (pesquisa Catho).

Peso: 1 Unidade: Número absoluto

Meta 2019: 0,75≤Indicador≤1,25

Meta 2020: 0,75≤Indicador≤1,25

Meta 2021: 0,75≤Indicador≤1,25

Meta 2022: 0,75≤Indicador≤1,25

Meta 2023: 0,75≤Indicador≤1,25

 

 

 

Indicador 4: Contratação de projetos envolvendo contrapartidas financeiras por empresas

Qualificação: Efetividade
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Obje vo estratégico: Promover a inovação em produtos, serviços e processos, em colaboração com
empresas de transformação e industrialização, a partir de insumos da biodiversidade Amazônica

Finalidade do indicador: medir a integração do CBA com o ecossistema da bioeconomia na região
Amazônica.

Descrição: Projetos no CBA contratados envolvendo contrapar das financeiras com empresas
(pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos).

Fórmula de cálculo: Número total de projetos a vos (novos ou em curso) envolvendo contrapar das
financeiras com empresas no ano de referência.

Peso: 1 Unidade: Número absoluto

Meta 2019: 3

Meta 2020: 5

Meta 2021: 5

Meta 2022: 5

Meta 2023: 5

 

 

Indicador 5: Número de projetos técnico-científicos internos

Qualificação: Eficácia

Obje vo estratégico: Prospectar tecnologias e novos insumos e biomoléculas oriundas da
biodiversidade Amazônica com potencial para exploração econômica sustentável

Finalidade do indicador: evidenciar a produ vidade e a aplicação dos recursos (humanos, materiais e
financeiros) em projetos de inovação tecnológica.

Descrição: Refere-se ao número de projetos ativos no CBA.

Fórmula de cálculo: Número total de projetos aprovados em execução no ano.

Peso: 1 Unidade: Número absoluto

Meta 2019: 10

Meta 2020: 9

Meta 2021: 10

Meta 2022: 9

Meta 2023: 9
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Indicador 6: Captação de recursos adicionais ao Contrato de Gestão

Qualificação: Eficiência

Obje vo estratégico: Promover a inovação em produtos, serviços e processos, em colaboração com
empresas de transformação e industrialização, a partir de insumos da biodiversidade Amazônica

Finalidade do indicador: Medir a capacidade de captação de recursos por parte do CBA em fontes
distintas do Contrato de Gestão

Descrição: Percentual de recursos ob dos por parte do CBA em fontes dis ntas do Contrato de
Gestão.

Fórmula de cálculo: Percentual dos recursos ob dos em diferentes fontes sobre o total de recursos,
inclusos os do Contrato de Gestão.

Peso: 1 Unidade: Percentual

Meta 2019: 10%

Meta 2020: 10%

Meta 2021: 20%

Meta 2022: 30%

Meta 2023: 30%

 

 

 

Indicador 7: Participação financeira das empresas nos projetos contratados

Qualificação: Economicidade

Obje vo estratégico: Promover a inovação em produtos, serviços e processos, em colaboração com
empresas de transformação e industrialização, a partir de insumos da biodiversidade Amazônica.

Finalidade do indicador: medir a alavancagem financeira privada dos projetos de inovação no CBA.

Descrição: Razão entre o volume de recursos financeiros aportados pelas empresas (pessoas jurídicas
com ou sem fins lucra vos) e o volume total dos recursos financeiros envolvidos nos projetos em
carteira.

Fórmula de cálculo: Percentual em relação ao total de recursos financeiros investidos em projetos.

Peso: 1 Unidade: Percentual
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Meta 2019: 10%

Meta 2020: 15%

Meta 2021: 30%

Meta 2022: 50%

Meta 2023: 50%

 

 

Indicador 8: Avaliação de satisfação do usuário

Qualificação: Efetividade

Obje vo estratégico: Implantar um sistema de serviços tecnológicos e de qualidade para atender a
demanda das bioindústrias e de instituições públicas da região Amazônica.

Finalidade do indicador: mensurar e acompanhar a qualidade dos serviços prestados pelo CBA.

Descrição: Avalia a percepção da qualidade dos serviços oferecidos pelo CBA segundo a opinião
usuários externo e interno. É medido por pesquisa quantitativa aplicada via questionário.

Fórmula de cálculo: Índice ob do pela média aritmé ca dos pontos ob dos em cada questão
qualita va (escala de 0 a 5) e a nota ob da na pergunta que avalia o grau de atendimento às
expecta vas em relação ao CBA como um todo. O valor final do indicador resulta de uma média
ponderada dos índices obtidos para cada grupo.

Peso: 1 Unidade: Índice

Meta 2019: 3,0

Meta 2020: 3,0

Meta 2021: 3,5

Meta 2022: 3,5

Meta 2023: 4,0

 

 

 

Indicador 9: Geração de Propriedade Intelectual

Qualificação: Efetividade

Obje vo estratégico:  promover a inovação em produtos, serviços e processos, em colaboração com
empresas de transformação e industrialização, a partir de insumos da biodiversidade Amazônica

Minuta de Contrato CONEG 0409557         SEI 52250.000869/2016-81 / pg. 39



Finalidade do indicador: evidenciar a geração inovação através das concessões de propriedade
intelectual.

Descrição: Consideram-se os pedidos de propriedade intelectual (invenção, modelo de u lidade,
desenho Industrial, programas de computador, proteção de cul vares, nova aplicação ou aparelho)
oriundas do Ins tuto Nacional da Propriedade Industrial – INPI ou de ins tutos congêneres, inclusive
de fora do país.

Fórmula de cálculo:  Número de registros de propriedade intelectual, no ano de referência, oriundas
de projetos com participação do CBA.

Peso: 3 Unidade: Número absoluto

Meta 2019: 0

Meta 2020: 2

Meta 2021: 2

Meta 2022: 3

Meta 2023: 3

 

 

 

Indicador 10: Geração de novos produtos, serviços e processos

Qualificação: Efetividade

Obje vo estratégico: promover a inovação em produtos, serviços e processos, em colaboração com
empresas de transformação e industrialização, a partir de insumos da biodiversidade Amazônica

Finalidade do indicador: evidenciar a geração de inovação através de produtos, serviços e processos.

Descrição: Avaliar a geração de inovação em produtos, serviços e processos derivados dos projetos
ativos ou concluídos.

Fórmula de cálculo: Número absoluto de produtos, serviços e processos, documentados em relatório
individual interno por produto, serviço ou processo, disponibilizados para o mercado durante o período
de até quatro anos após a conclusão do projeto.

Peso: 3 Unidade: Número absoluto

Meta 2019: 8

Meta 2020: 10

Meta 2021: 13

Meta 2022: 15
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Meta 2023: 15

 

 

 

Indicador 11: Projetos disponíveis (projetos aptos à realização de  a vidades em parceria com
empresas ou outras instituições)

Qualificação: Eficácia

Obje vo estratégico: Prospectar tecnologias e novos insumos e biomoléculas oriundas da
biodiversidade Amazônica com potencial para exploração econômica sustentável.

Finalidade do indicador: Medir a evolução do portfólio de projetos do CBA.

Descrição: Avaliar quan ta vamente os projetos a vos disponíveis, em relação ao total de projetos
ativos.

Fórmula de cálculo: Percentual de projetos na carteira do CBA que se enquadram como disponíveis
sobre o total de projetos ativos.

Peso: 3 Unidade: Percentual

Meta 2019: 20%

Meta 2020: 30%

Meta 2021: 30%

Meta 2022: 30%

Meta 2023: 30%

 

 

 

Indicador 12: Participação de projetos contratados em alta tecnologia

Qualificação: Eficiência

Obje vo estratégico: promover a inovação em produtos, serviços e processos, em colaboração com
empresas de transformação e industrialização, a partir de insumos da biodiversidade Amazônica

Finalidade do indicador: evidenciar a evolução da excelência e do aporte tecnológico nos produtos,
processos e serviços do CBA.

Descrição: Percentual de projetos classificados como de baixo/médio/alto aporte tecnológico, pelo
total de projetos mantidos no ano.
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Fórmula de cálculo: Percentual de projetos classificados como de alta tecnologia.

Peso: 3 Unidade: Percentual

Meta 2019: 10%

Meta 2020: 10%

Meta 2021: 10%

Meta 2022: 10%

Meta 2023: 10%

 

 

 

Indicador 13: Licenciamento de uso ou cessão das tecnologias desenvolvidas

Qualificação: Efetividade

Obje vo estratégico: Capacitar recursos humanos em tecnologias de suporte à Bioeconomia na
região Amazônica.

Finalidade do indicador: evidenciar o interesse e adesão do mercado às tecnologias, produtos e
processos disponibilizados pelo CBA.

Descrição: Busca mensurar os pedidos de propriedade intelectual que originaram contratos de
licenciamento de uso ou a cessão do direito para empresas.

Fórmula de cálculo: Percentual de licenciamentos de tecnologias em relação ao total de projetos
concluídos considerando o período de quatro anos após a conclusão do projeto.

Peso: 2 Unidade: Número Absoluto

Meta 2019: 0

Meta 2020: 1

Meta 2021: 2

Meta 2022: 2

Meta 2023: 2

 

 

 

Indicador 14: Ar gos publicados ou aceitos para publicação em revistas de qualificação Qualis A ou
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B

Qualificação: Efetividade

Obje vo estratégico: Capacitar recursos humanos em tecnologias de suporte à Bioeconomia na
região Amazônica.

Finalidade do indicador: Medir qualita vamente os resultados das pesquisas realizadas com uso das
instalações do CBA.

Descrição: Número de publicações com indexação Qualis como referência qualitativa.

Fórmula de cálculo: Número total de publicações em periódicos indexados qualificados como A ou B
pela Qualis (CAPES).

Peso: 2 Unidade: Número absoluto

Meta 2019: 2

Meta 2020: 2

Meta 2021: 4

Meta 2022: 4

Meta 2023: 4

 

 

 

Indicador 15: Projetos e/ou Planos de Trabalho com ICTs públicas ou privadas

Qualificação: Eficiência

Obje vo estratégico: Prospectar tecnologias e novos insumos e biomoléculas oriundas da
biodiversidade Amazônica com potencial para exploração econômica sustentável.

Finalidade do indicador: Avaliar a inserção do CBA no ambiente mul -ins tucional de ciência e
tecnologia.

Descrição: Número de projetos e/ou planos de trabalho com objetos dis ntos firmados com
Ins tuições Cien ficas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) públicas ou privadas, assim consideradas
aquelas definidas pelo inciso V do art. 2º da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004.

Fórmula de cálculo: Número de projetos e/ou planos de trabalho firmados com Ins tuições
Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) públicas ou privadas no ano.

Peso: 2 Unidade: Número absoluto

Meta 2019: 1
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Meta 2020: 1

Meta 2021: 2

Meta 2022: 2

Meta 2023: 2

 

 

 

Indicador 16: Treinamentos Externos, Promoção de Debates e Eventos relacionados à Bioeconomia

Qualificação: Eficácia

Obje vo estratégico: Capacitar recursos humanos em tecnologias de suporte à Bioeconomia na
região Amazônica.

Finalidade do indicador: Medir a atuação do CBA na capacitação de recursos humanos na região em
temas ligados a bioeconomia.

Descrição: Número de eventos externos (palestras, trabalhos cien ficos, par cipações) atendidos por
pesquisadores do CBA e número de treinamentos, cursos, eventos promovidos pelo CBA, ligados aos
temas de bioeconomia, abertos ao público interno e/ou externo.

Fórmula de cálculo: Número de eventos externos atendidos por pesquisadores do CBA somado ao
número de treinamentos, cursos, eventos promovidos pelo CBA no ano.

Peso: 2 Unidade: Número absoluto

Meta 2019: 10

Meta 2020: 10

Meta 2021: 10

Meta 2022: 10

Meta 2023: 10

 

 

 

Indicador 17: Elaboração de respostas técnicas a consultas externas

Qualificação: Efetividade

Obje vo estratégico: Implantar um sistema de serviços tecnológicos e de qualidade para atender a
demanda das bioindústrias e de instituições públicas da região Amazônica
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Finalidade do indicador: Avaliar o suporte técnico prestado pelo CBA às empresas e ins tuições
externas.

Descrição: Respostas técnicas publicadas ou emitidas para instituições externas.

Fórmula de cálculo: Número de respostas técnicas publicadas ou emitidas para instituições externas.

Peso: 3 Unidade: Número absoluto

Meta 2019: 10

Meta 2020: 15

Meta 2021: 15

Meta 2022: 15

Meta 2023: 15

 

 

 

Indicador 18: Prestação de serviços laboratoriais e técnico-especializados

Qualificação: Eficácia

Obje vo estratégico: Implantar um sistema de serviços tecnológicos e de qualidade para atender a
demanda das bioindústrias e de instituições públicas da região Amazônica

Finalidade do indicador: Medir a atuação do CBA no atendimento a demandas de ins tuições
externas por serviços técnico-especializados.

Descrição: Registros de análises ou ensaios realizados.

Fórmula de cálculo: Número de atendimento às demandas de serviços técnico-especializados
medidos pelo número de análises ou ensaios realizados.

Peso: 3 Unidade: Número absoluto

Meta 2019: 100

Meta 2020: 150

Meta 2021: 200

Meta 2022: 300

Meta 2023: 350
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Indicador 19: Promoção e inclusão de produtores rurais e comunidades agroextrativistas

Qualificação: Eficácia

Obje vo estratégico: Promover o adensamento tecnológico e agregação de valor às cadeias
produtivas deinsumos da biodiversidade Amazônica.

Finalidade do indicador: Evidenciar a articulação do CBA junto às cadeias produtivas regionais.

Descrição: Provedores de acesso ao patrimônio genético incluídos nos projetos ativos no CBA.

Fórmula de cálculo: Número de provedores de acesso ao patrimônio gené co incluídos no por olio
de projetos ativos no ano.

Peso: 1 Unidade: Número absoluto

Meta 2019: 7

Meta 2020: 10

Meta 2021: 10

Meta 2022: 10

Meta 2023: 16

 

 

 

Indicador 20: Ações de fortalecimento e agregação de valor às cadeias de insumos da biodiversidade
amazônica

Qualificação: Efetividade

Obje vo estratégico: Promover o adensamento tecnológico e agregação de valor às cadeias
produtivas deinsumos da biodiversidade Amazônica.

Finalidade do indicador: Medir a a vidade do CBA no fortalecimento e agregação de valor às
cadeias de insumos da biodiversidade Amazônica.

Descrição: Treinamentos, orientações técnicas, consultorias, publicação de manuais e car lhas,
acesso a mercado e/ou workshops, direcionados a comunidades agroextra vistas e produtores rurais
na Amazônia, promovidos pelo CBA.

Fórmula de cálculo: Número de ações diretas ligadas a comunidades agroextra vistas e produtores
rurais na Amazônia promovidos pelo CBA no ano.

Peso: 1 Unidade: Número absoluto

Minuta de Contrato CONEG 0409557         SEI 52250.000869/2016-81 / pg. 46



Meta 2019: 3

Meta 2020: 5

Meta 2021: 5

Meta 2022: 5

Meta 2023: 5

 

 

 

Indicador 21: Processos com riscos mapeados

Qualificação: Eficácia

Obje vo estratégico: Promover a Polí ca de Gestão de Riscos para apoiar a melhoria con nua de
processos de trabalho, projetos e a alocação e utilização eficaz dos recursos.

Finalidade do indicador: Acompanhar e monitorar a implementação da Gestão de Riscos,
quantificando o número de processos analisados e com riscos mapeados.

Descrição: Mapeamento dos processos institucionais e dos seus respectivos riscos.

Fórmula de cálculo: Processos com riscos mapeados / total dos processos institucionais.

Peso: 3 Unidade: Percentual

Meta 2019: 10%

Meta 2020: 50%

Meta 2021: 75%

Meta 2022: 100%

Meta 2023: 100%

 

 

 

Indicador 22: Ações mitigadoras com implementação atrasada, por processo

Qualificação: Eficácia

Obje vo estratégico: Promover a Polí ca de Gestão de Riscos para apoiar a melhoria con nua de
processos de trabalho, projetos e a alocação e utilização eficaz dos recursos.
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Finalidade do indicador: Acompanhar e monitorar a implementação da Gestão de Riscos,
monitorando os riscos e as ações de mitigação.

Descrição: Ações tomadas com o obje vo de minimizar ou eliminar eventos adversos que se
apresentam com potencial para causar impactos nos processos e que estejam com implementação
atrasada.

Fórmula de cálculo: Ações mitigadoras atrasadas / total de ações mitigadoras do processo.

Peso: 3 Unidade: Percentual

Meta 2019: 20%

Meta 2020: 20%

Meta 2021: 15%

Meta 2022: 15%

Meta 2023: 10%

 

 

 

Indicador 23: Ações mitigadoras com implementação ainda não iniciada

Qualificação: Eficácia

Obje vo estratégico: Promover a Polí ca de Gestão de Riscos para apoiar a melhoria con nua de
processos de trabalho, projetos e a alocação e utilização eficaz dos recursos.

Finalidade do indicador: Acompanhar e monitorar a implementação da Gestão de Riscos,
monitorando os riscos e as ações de mitigação.

Descrição: Ações tomadas com o obje vo de minimizar ou eliminar eventos adversos que se
apresentam com potencial para causar impactos nos processos, cuja implementação ainda não foi
iniciada.

Fórmula de cálculo: Ações mitigadoras não iniciadas / total de ações mitigadoras, por processo.

 

Peso: 3 Unidade: Percentual

Meta 2019: 20%

Meta 2020: 20%

Meta 2021: 15%

Meta 2022: 10%
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Meta 2023: 0%

 

 

 

*Legenda explicativa sobre o Detalhamento dos Indicadores de Desempenho

 

Indicador #: este campo é composto pelo número sequencial que iden fica o Indicador de
Desempenho e por seu nome (conforme descrito no Quadro de Metas e Indicadores de Desempenho).

Qualificação: neste campo deve ser especificada qual a dimensão da avaliação o Indicador de
Desempenho se refere: eficácia, efetividade, eficiência e economicidade.

Obje vo Estratégico: informa a qual Obje vo Estratégico pactuado no Contrato de Gestão (Cláusula
2ª) o Indicador de Desempenho se relaciona. É possível que um mesmo Indicador de Desempenho
esteja relacionado com mais de um Objetivo Estratégico.

Macroprocesso: informa a qual macroprocesso o Indicador de Desempenho se relaciona. Para os
presentes fins, entende-se por macroprocessos os grandes conjuntos de a vidades-fim, por meio dos
quais a organização social realizada sua missão. Serve para a iden ficação dos grandes processos
ins tucionais vinculados às a vidades finalís cas da organização. É possível que um mesmo Indicador
de Desempenho esteja relacionado com mais de um macroprocesso.

Finalidade do Indicador: informa qual é o obje vo do Indicador de Desempenho para a composição do
resultado global da execução do Contrato de Gestão.

Descrição: neste campo deve ser especificado o método de aferição do Indicador de Desempenho, a
descrição da fórmula e definições necessárias para a especificação.

Fórmula de Cálculo: neste campo deve ser descrita a representação matemá ca suficiente para a
apuração do resultado do Indicador de Desempenho, com a descrição dos itens que compõem a
fórmula.

Peso: o peso atribuído aos Indicadores de Desempenho reflete a sua importância na composição da
nota final da avaliação da execução do Contrato de Gestão.

Unidade: é a unidade de medida do Indicador de Desempenho, que pode ser número absoluto,
porcentagem, razão etc.

Meta: neste campo deve ser informado o valor atribuído para o Indicador de Desempenho a ser
alcançado num determinado período de tempo. É o parâmetro de comparação que permi rá
determinar se a Organização Social atingiu os objetivos do Contrato de Gestão.

 

5.0. SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO

 

5.1.    A avaliação de desempenho seguirá a sistemática disposta adiante.

5.2.    A avaliação de desempenho se baseará nos indicadores constantes deste Anexo do Contrato de
Gestão, de acordo com os respectivos pesos ali estabelecidos.

5.3.    Será calculado o alcance da meta pactuada, por indicador em par cular, calculado pelo
percentual (%) de a ngimento da meta, dividido por 10 (dez). Cada indicador terá resultado variando
de 0 a 10 (número absoluto).

5.4.    O resultado da mul plicação do peso pela pontuação corresponderá ao total de pontos
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atribuídos a cada indicador.

5.5. O somatório dos pontos dividido pelo somatório dos pesos corresponderá à Nota Média Global da
organização social.

5.6. A Nota Média Global está associada a um respec vo conceito que deverá ser classificado
conforme a seguir:

 

NOTA MÉDIA GLOBAL CONCEITO

8,5 a 10,0 pontos Atingiu plenamente o desempenho esperado

7,0 a 8,4 pontos Atingiu parcialmente o desempenho esperado

Abaixo de 7,0 pontos Não atingiu o desempenho esperado

 

5.7. Para os fins da decisão sobre o cumprimento do objeto contratado, disciplinada na Cláusula 20ª,
Subcláusula 9ª, do Contrato de Gestão:

 

I – consideram-se cumpridas as metas e resultados pactuados caso a organização social a nja Nota
Média Global de 8,5 (oito vírgula cinco) a 10,0 (dez) pontos;

II – considera-se descumprimento das metas e resultados pactuados a obtenção de Nota Média Global
abaixo de 7,0 (sete) pontos. Caso a organização social não apresente jus fica vas aceitáveis para a
Nota Média Global abaixo de 7,0 (sete) pontos, o ente público supervisor decidirá pelo
descumprimento do objeto contratado, o que pode ocasionar a rescisão unilateral do Contrato de
Gestão, sem prejuízo das demais consequências previstas no referido instrumento; e

III – caso a Nota Média Global se situe entre 7,0 (sete) e 8,4 (oito vírgula quatro) pontos e a
organização social não tenha incorrido em qualquer circunstância que enseje a decisão pelo
descumprimento do objeto contratado (Cláusula 20ª, Subcláusula 9ª, inciso III, alíneas “b” a “e”, do
Contrato de Gestão), o ente público supervisor decidirá pelo cumprimento parcial do objeto
contratado.

 

 

ANEXO II

 

ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

(2019-2023)

 

Valor total es mado do Contrato Gestão:  R$ 55.281.242,00 (cinquenta e cinco milhões, duzentos
e oitenta e um mil, duzentos e quarenta e dois reais).

 

Nos termos da Cláusula 7ª do Contrato de Gestão, a Administração Pública federal se compromete a
repassar à organização social o valor global de R$ 55.281.242,00, es mados para os exercícios de
2019 a 2023, para o desenvolvimento das metas e obrigações previstas neste instrumento.
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Ano Repasse

2019  R$  11.613.751,00

2020  R$  11.404.986,00

2021  R$  11.067.433,00

2022  R$  10.597.536,00

2023  R$  10.597.536,00

Total:  R$  55.281.242,00

 

O desembolso será feito trimestralmente a par r da assinatura do contrato. O repasse de recursos à
contratada será efetuado pela contratante, no primeiro dia ú l do trimestre de modo a viabilizar o
desenvolvimento das atividades.

De acordo com a Cláusula 7ª do Contrato de Gestão, o montante dos recursos supracitados poderá ser
alterado a qualquer tempo, para acréscimo ou para supressão de valores, com a necessária revisão
das metas pactuadas, conforme as disponibilidades financeiras dos recursos alocados no orçamento
da União. Tais alterações deverão ser devidamente jus ficadas e previamente aprovadas na forma da
Cláusula 3ª do Contrato de Gestão.

A Administração Pública federal poderá suspender cautelarmente o repasse de recursos financeiros à
organização social se houver evidências ou indícios fundados de malversação de bens ou recursos de
origem pública, exceto se os recursos forem rela vos a metas e ações já regularmente cumpridas pela
organização social, sem prejuízo da apuração de responsabilidades e da abertura de procedimento
visando à desqualificação da organização social ou rescisão do Contrato de Gestão (Cláusula 7ª).

Documento assinado eletronicamente por ELIS CARVALHO PENA, Analista de Comércio Exterior
- ACE, em 30/08/2018, às 15:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RICARDO CORDEIRO CRUZ, Coordenador(a), em
30/08/2018, às 16:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANO CUNHA DE SOUSA, Diretor(a), em
30/08/2018, às 16:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL HENRIQUE RODRIGUES MOREIRA,
Secretário(a) de Inovação e Novos Negócios, em 30/08/2018, às 17:58, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mdic.gov.br/validador,
informando o código verificador 0409557 e o código CRC E300AEDC.
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Referência: Proces s o nº 52250.000869/2016-81 SEI nº 0409557
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