
MODELO DE TERMO DE CONVÊNIO (Passível de Alterações) 

 

Anexo D  
CV-I................................... 

 
VALOR: R$ .......................................  
 
TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA HIDRO 
ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF E A 

......................................................................................................................

......................VISANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO DE P&D+I, INTITULADO 
“....................................................................................................................
............................................... 

 
A COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF, sociedade de economia mista federal, com 
sede na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco, na Rua Delmiro Gouveia, 333 - Bongi, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 33.541.368/0001-16 e no 
Cadastro Fiscal do Estado de Pernambuco sob o nº 18.1.001.0005584-6, neste Convênio denominada 
CHESF, e a  
...........................................................................................................................................................................
............................, pessoa jurídica de direito ............................., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica  do Ministério da Fazenda sob n.º ..............., qualificada como 
..(Utilidade Pública / Fins Filantrópicos / etc.).. ,conforme consta do processo ......................, publicado no 
Diário Oficial da União em __/__/____, com sede na Cidade de ............., Estado de .................., na 
.........................., n° ......... - ..........., doravante designada CONVENENTE, bem como, doravante 
designada(s) INTERVENIENTE(S)/EXECUTOR(ES), considerando: 
 

• a Lei 9.991/2000, regulamentada pelos Decretos Nº 3.867, de 16 de julho de 2001, Nº 5.879, de 22 
de agosto de 2006, Nº 7.204, de 08 de junho de 2010, a Resolução Normativa ANEEL Nº 754, de 13 
de dezembro de 2016, a Lei 10.973 de 02 de dezembro de 2004  e o Decreto 9.283 de 07 de 
fevereiro de 2018, que regulamenta a aplicação de recursos em Pesquisa e Desenvolvimento pelas 
Empresas de Energia Elétrica; 

• os requisitos do Manual de Procedimentos do Programa de Pesquisa e Desenvolvimentos – 
PROP&D; 

• a necessidade de aprofundar e desenvolver novos conhecimentos na área de armazenamento de 
energia elétrica, tendo em vista que é uma tecnologia promissora para o parque gerador da 
empresa; 

têm entre si justo e conveniado, com fundamento no que dispõe a Lei nº13.303/2016, no que couber, 
bem como no Decreto nº 93.872/86 e nos artigos 7º, 28º a 35º da Instrução Normativa do Tesouro 
Nacional IN STN 01/97, após conclusão do processo de inexigibilidade de licitação,  com base no Artigo 
28, §3º, da Lei nº13.303/2016, o seguinte: 

 
O projeto propõe 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................... 
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Neste sentido, cumpre ressaltar que o objetivo deste projeto 
...........................................................................................................................................................................
......................................................................................... 
 
Todas as contratações e aquisições realizadas no âmbito deste Termo serão regidas pelo Decreto n.° 
8.241/2014, que regulamenta a aquisição de bens e a contratação de obras e serviços pelas fundações de 
apoio. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO DO CONVÊNIO 

 
1.1 Constitui como objeto do presente Convênio, 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

............................................... 
Esse projeto de P&D+I apresenta-se, para a Empresa (Motivação) 
..............................................................................................................................................................
....................................................................., que o integra independentemente de sua transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
DA ORIGEM E VALOR DO RECURSO 

 
2.1. O valor total previsto para execução das atividades discriminadas no Plano de Trabalho, parte 

integrante deste Convênio, é de R$ .......................(descrição do valor por extenso) referentes a 
recursos próprios da CHESF, que serão por ela diretamente liberados para as CONVENENTES como 
segue: 

 
2.1.1. R$ ..........................................(valor por extenso) para a 

........................................................ 

CLÁUSULA TERCEIRA 
DO PRAZO 

 
3.1.  A vigência do Convênio será de ...........(tempo por extenso)) meses consecutivos, nele 

compreendida a execução, que será de....... (tempo por extenso) meses, conforme ETAPAS E 
CRONOGRAMA GERAL do Plano de Trabalho, contado a partir da data de assinatura do presente 
Convênio. 

 

CLÁUSULA QUARTA 
DO REPASSE DOS RECURSOS 

 
4.1. A CHESF repassará os recursos financeiros requeridos para a realização do Convênio de acordo 

com a participação prevista e com o desenvolvimento deste, respeitado, como limite, os valores 
estabelecidos no Cronograma Financeiro de Desembolso constante do já mencionado Plano de 
Trabalho. 
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4.2. A CHESF repassará os recursos financeiros mediante depósitos em conta(s) corrente(s) da(s) 
CONVENENTE(S):  Nome da Fundação da Instituição, no Banco .................., Agência n° ..........., 
conta corrente n° .......... , Agência n° ..........., conta corrente n° .......... e da(s) EXECUTORA(S): 
Nome das Instituições de 
Ensino....................................................................................................................................................
....no Banco .................., Agência n° ..........., conta corrente n° ..........  

 
4.2.1 A .................. será CONVENENTE representante da(s) empresa(s) ................................, que 

receberá(ão) os recursos financeiros da CHESF quando destinados para ..................... 
 
4.3. No caso de atraso eventual na liberação dos recursos, a CHESF providenciará a prorrogação da 

vigência do Convênio, limitada esta prorrogação ao exato período de atraso verificado. 
 
4.4. A liberação da ......... parcela dos recursos ficará condicionada à apresentação da prestação de 

contas referente às atividades, totalmente concluídas, vinculadas à primeira parcela liberada, 
composta da documentação especificada no item 6.2 da Cláusula Sexta, e assim sucessivamente.  

 
4.5. A prestação de contas final deverá ser apresentada conforme item 6.3 da Cláusula Sexta, após 

encerrado o prazo de execução, definido no item 3.1 da Cláusula Terceira. 
 
4.6. A não apresentação, no prazo estipulado, das prestações de contas a cargo da(s) CONVENENTE(S) 

acarretará a suspensão, até o implemento da referida obrigação, da liberação das parcelas de 
recursos vincendos prevista no seu respectivo CRONOGRAMA DE REPASSE, constantes no Plano de 
Trabalho.  

CLÁUSULA QUINTA 
DAS ATRIBUIÇÕES 

 
 
5.1. Compete à ......................................................... ser a Coordenadora  do P&D+I, conforme Plano de 

Trabalho.   
 

5.2. Para consecução dos objetivos deste Convênio, as Partes assumem as seguintes atribuições: 
 

I. Compete à CHESF: 
 

• Liberar para a(s) CONVENENTE(S) os recursos financeiros requeridos para a 
operacionalização deste Convênio, até o limite estabelecido na Cláusula Segunda; 

• Propor, analisar e autorizar eventuais alterações do Plano de Trabalho; 

• Analisar e aprovar, juntamente com a(s) CONVENENTE(S) e o COORDENADOR GERAL, 
quando for o caso, os Relatórios citados no Plano de Trabalho; 

• Indicar um representante, com a função de, em seu nome, administrar o Convênio, para 
fins de acompanhamento e avaliação das atividades; 

• Emitir o Termo de Encerramento e Quitação, atestando o cumprimento do objeto do 
presente Convênio; 

• Disponibilizar documentos internos (IN P&D e prestação e contas) que regulamentam o 
P&D na empresa, assim como os requisitos mínimos de relatórios técnicos e financeiros;  
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• Disponibilizar, sempre que solicitado, informações técnicas e dados necessários, durante a 
execução do projeto para as equipes executoras, de forma a permitir o adequado 
cumprimento das etapas propostas no projeto; 

• Informar quaisquer alterações nos normativos internos de P&D+I da companhia, que 
possam impactar na execução e prestação de conta do projeto; 

• Manter regular o licenciamento ambiental durante toda a execução do projeto. 
 
II. Compete à(s) INTERVENIENTE(S):   

 
a. Emitir relatório financeiro quadrimestral para a CHESF, bem como relatório financeiro final 

de acordo com os requisitos ANEEL; 
b. Receber e administrar os recursos financeiros destinados à execução dos trabalhos, 

liberados e depositados pela CHESF, em conta bancária específica;  
c. Utilizar os recursos financeiros oriundos do presente TERMO estritamente dentro das 

finalidades nele contempladas; 
d. Responsabilizar-se, plenamente, por todos os encargos de natureza trabalhista e/ou 

previdenciária, decorrentes dos recursos humanos, próprios ou contratados, utilizados nas 
atividades do TERMO; 

e. Restituir à CHESF, devidamente atualizados e acrescidos dos juros legais, na forma da 
legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda Nacional, os valores que por ela 
tenham sido liberados em cumprimento deste TERMO e que, por qualquer razão, não 
venham a ser empregados na satisfação de seu objeto. Igualmente, e nas mesmas 
condições, deverão ser restituídos os valores não levados à competente prestação de 
contas ou cuja adequada aplicação venha a ser contestada, pela CHESF; 

f. Manter registros, arquivos e controles específicos para os dispêndios relativos ao presente 
TERMO DE CONVÊNIO; 

g. Facilitar ao máximo a atuação supervisora da CHESF, disponibilizando, inclusive, sempre 
que solicitadas as informações e os documentos relacionados à auditoria dos documentos 
referentes às aquisições e contratos; 

h. Manter, durante todo o período de vigência do TERMO DE CONVÊNIO, situação regular 
perante o INSS, FGTS e Fazenda Federal (regularidade de Contribuições Federais e Dívida 
Ativa da União); 

i. Assumir sob sua exclusiva responsabilidade, o pagamento de todos os impostos, taxas, ou 
quaisquer ônus fiscais de origem federal, estadual ou municipal, bem como todos os 
encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais, vigentes durante a execução deste 
TERMO, bem como quaisquer outros encargos judiciais ou extrajudiciais que lhe sejam 
imputáveis, inclusive com relação a terceiros, em decorrência da celebração do TERMO DE 
CONVÊNIO e da execução dos serviços nele previstos; 

i.j. Nos termos do Artigo 11 do Decreto 6.170/2007, na aquisição de produtos ou na 
contratação de serviços, observar os princípios da impessoalidade, moralidade e 
economicidade, sendo necessária, no mínimo, a realização de cotação prévia de preços no 
mercado, antes da celebração dos respectivos contratos; 

j.k. Deverá submeter formalmente uma solicitação para toda e qualquer solicitação de viagem 
internacional de interesse do projeto e somente após a devida aprovação, realizar tais 
despesas. 

k.l. Garantir que TODOS os pagamentos realizados no projeto sejam OBRIGATORIAMENTE 
realizados através de transações bancárias utilizando EXECLUSIVAMENTE as contas 
bancárias específicas do projeto. 
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l.m. As instituições deverão estar cientes que qualquer alteração da regulamentação de P&D+I 
ANEEL deverá ser plenamente atendida para que o projeto cumpra os requisitos previstos 
no regulamento vigente. No caso de alterações no normativo interno de P&D+I da 
companhia, a CHESF se compromete em disponibilizar a versão atualizada. 

m.n. Cumprir todas as normas de Segurança e Medicina do Trabalho previstas no 
capítulo V, Título II da CLT e outras normas específicas de segurança afetas à execução das 
atividades previstas nesse TERMO DE CONVÊNIO. 

n.o. Arcar com quaisquer dívidas/multas contraídas pelo não cumprimento da legislação 
trabalhista, ambiental, florestal vigente. 

o.p. Prezar pelas normas ambientais, preservando a fauna, a flora, o solo e etc, nas instalações 
do projeto, utilizando de técnicas, ferramentas e produtos que não agridam o meio 
ambiente sob pena de responder criminalmente sob as consequências do não 
cumprimento da legislação vigente. Além da responsabilidade criminal, responderá pelos 
custos advindos do impacto ambiental ocorrido durante a execução do projeto, assim 
como da recuperação dos danos causados. 

 
III) Compete à(s) EXECUTORA(S):  

 
a. Executar todas as atividades, detalhadas no Plano de Trabalho, inerentes ao objeto deste 

TERMO; 
b. Facilitar o acompanhamento dos trabalhos técnicos por parte dos técnicos da CHESF, 

colocando à disposição deles, sempre que solicitado, todo o material produzido sobre o 
assunto; 

c. Emitir relatório técnico quadrimestral para a CHESF, descrevendo os trabalhos realizados e 
o estágio de progresso de cada uma das etapas, bem como Relatório Técnico Final, sem o 
qual a CHESF não emitirá o TERMO de Encerramento e Quitação. O relatório final deve 
constar todos os requisitos previstos na regulamentação proposta pela ANEEL no manual 
PROP&D; 

d. Responsabilizar-se pelo bom funcionamento dos bens adquiridos com recursos financeiros 
oriundos do TERMO DE CONVÊNIO. Todos os itens referentes a equipamentos adquiridos 
deverão passar pelo procedimento interno de tombamento; 

e. Solicitar autorização da Chesf para divulgar as ações objeto deste TERMO; 
f. Designar dois supervisores com funções de Coordenador e Vice Coordenador de todas as 

ações necessárias à consecução do objeto deste TERMO. No plano de trabalho deverão 
constar os nomes e dados pessoais desses responsáveis. Alterações da figura do 
coordenador e vice, deverão ser comunicadas formalmente à Chesf. 

 

DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS 
 
6.1. A(s) CONVENENTE(S) deverão prestar contas de cada parcela liberada (Prestação de Contas 

Parcial) e ao final do Convênio (Prestação de Contas Final). 
 
6.2. Na Prestação de Contas Parcial a(s) CONVENENTE(S) deverão apresentar a seguinte 

documentação: 
 

I. Relatório de Execução Físico-Financeira, conforme modelo constante do presente 
Convênio; 
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II. Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa, evidenciando os recursos recebidos em 
transferência, a contrapartida, os rendimentos auferidos da aplicação dos recursos no 
mercado financeiro, quando for o caso, e os saldos, conforme modelo constante do  
presente Convênio; 

III. Relação dos Pagamentos, conforme modelo constante do presente Convênio; 

IV. Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos do Convênio, 
conforme modelo constante do presente Convênio; 

V. Extrato de conta bancário específico do período de recebimento da parcela até o último 
pagamento; 

VI. Conciliação do saldo bancário, quando for o caso, conforme modelo constante do  
presente Convênio; 

VII. Cópia dos despachos adjucatórios e homologação das licitações ou, quando for o caso, 
justificativas para sua dispensa/inexigibilidade, com o respectivo embasamento legal; 

VIII. Comprovante do recolhimento, à conta indicada pela CHESF, dos recursos (incluindo os 
rendimentos da aplicação financeira), não aplicados no objeto deste convênio, se for o 
caso; 

IX. Comprovação das cotações de preços dos contratos celebrados para realização do objeto 
do presente Convênio, obedecido ao disposto na alínea “v” da cláusula quinta, inciso II. 

 

6.3. Na Prestação de Contas Final a(s) CONVENENTE(S) deverão apresentar prestação de contas do 
total dos recursos recebidos, que deverá ser constituída de relatório de cumprimento do objeto, 
acompanhado de: 

 
I. Plano de Trabalho do presente Convênio; 

II. Relatório de Execução Físico-Financeira, conforme modelo constante do presente 
Convênio; 

III. Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa, evidenciando os recursos recebidos em 
transferência, a contrapartida, os rendimentos auferidos da aplicação dos recursos no 
mercado financeiro, quando for o caso, e os saldos, conforme modelo constante do 
presente Convênio; 

IV. Relação dos Pagamentos, conforme modelo constante do presente Convênio; 

V. Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos do Convênio, 
conforme modelo constante do presente Convênio; 

VI. Extrato de conta bancário específico do período de recebimento da parcela até o último 
pagamento; 

VII. Conciliação do saldo bancário, quando for o caso, conforme modelo constante do 
presente Convênio; 

VIII. Cópia dos despachos adjucatórios e homologação das licitações ou, quando for o caso, 
justificativas para sua dispensa/inexigibilidade, com o respectivo embasamento legal; 

IX. Cópia do Termo de Recebimento Definitivo; 
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X. Comprovante do recolhimento, à conta indicada pela CHESF, de eventual saldo de 
recursos, atualizado monetariamente, incluindo os rendimentos da aplicação financeira, 
não aplicados no objeto deste convênio; 

6.4. A(s) CONVENENTE(S) ficam dispensadas de anexar à Prestação de Contas Final, os documentos 
que já tenham sido objeto de Prestação de Contas Parcial. 

 
6.5. As despesas deverão ser comprovadas mediante documentos originais fiscais ou equivalentes, 

devendo as faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios serem 
emitidos em nome da(s) CONVENENTE(S) ou dos EXECUTORE(S), se for o caso, devidamente 
identificados com o número do Convênio. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
DA RESCISÃO 

 
7.1. O presente Convênio poderá ser rescindido, total e parcialmente, a qualquer tempo, por qualquer 

das partes em caso do inadimplemento de suas cláusulas e condições, mediante expressa 
notificação extrajudicial, realizada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

 
7.2. São fatos determinantes da rescisão, total e parcialmente, deste Convênio, por iniciativa da parte 

prejudicada: 
 

a. a utilização, para fim diverso do estabelecido neste instrumento e em desacordo com o 
Plano de Trabalho ou com o art. 16 da Instrução Normativa STN-02/93, dos recursos 
financeiros liberados pela CHESF e destinados à execução das atividades compreendidas 
no convênio; 

 
b. a omissão da(s) CONVENENTE(S) quanto à apresentação dos Relatórios Técnicos 

correspondentes ao andamento dos trabalhos e das competentes prestações de contas; 
 

c. a apresentação dos documentos referidos na alínea anterior com falhas ou imperfeições, 
gerando suas sucessivas rejeições por parte da CHESF. 

  
7.3. Em caso de rescisão, total e parcialmente, a CHESF e a(s) CONVENENTE(S) em questão(ões), 

estudarão a forma mais adequada de composição, a fim de que sejam minimizados os prejuízos 
que possam advir às partes. 

 
7.4. Quando do encerramento do Convênio em razão da rescisão e, do mesmo modo, em face da 

satisfação de seu objeto e decurso do prazo de vigência, os saldos financeiros que porventura 
remanescerem, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras 
realizadas, serão devolvidos ou destinados à CHESF, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias 
contados da ocorrência do evento, assegurado a esta, em caso de omissão, o direito de promover 
auditoria especial e de adotar as competentes medidas de responsabilização. 

CLÁUSULA OITAVA 
DA DENÚNCIA 

 
8.1. As partes, a qualquer tempo, poderão denunciar o presente Convênio, bastando apenas a 

comunicação por escrito da parte interessada na denúncia, com antecedência mínima de 90 
(noventa) dias. 
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8.2. Quando do término das atividades ou da denúncia deste Convênio, por qualquer motivo, as partes 

farão o encontro de contas para encerramento das obrigações e responsabilidades dele 
decorrentes, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da comunicação oficial do evento. 

CLÁUSULA NONA 
DO DIREITO DE PROPRIEDADE DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 

 
9.1. Os direitos de propriedade dos equipamentos, softwares e/ou materiais a serem adquiridos, 

produzidos, transformados ou construídos, em razão deste Convênio, estão definidos conforme 
consta no Plano de Trabalho. 

CLÁUSULA DEZ 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
10.1. Quaisquer modificações nas cláusulas e condições constantes deste Convênio somente serão 

realizadas mediante emissão de aditivos. 
 
10.2. Fazem parte integrante do presente Convênio os documentos abaixo, independentemente de 

transcrição naquilo que explícita ou implicitamente, com o mesmo não conflitem: 
 

• Modelo de Relatório de Execução Físico-Financeira; 
 

• Modelo de Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa;  
 

• Modelo de Relação dos Pagamentos;  
 

• Modelo de Relação de bens adquiridos;  
 

• Modelo de Conciliação do saldo bancário;  
 

• Plano de Trabalho, de 19/12/2018. 
 

CLÁUSULA ONZE 
DO FORO 

 
11.1. As Partes elegem o foro da Cidade do Recife, Estado de Pernambuco, como o competente para 

dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento que não forem resolvidas 
administrativamente, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

11.2. E por estarem justas e conveniadas, as partes assinam este Convênio em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que também o subscrevem. 

 
 
 

Recife, ___ de ______________ de ______. 
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------------------------------------------------------------------------------ 
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF 

 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO - EXECUTORA 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
 

CONVENENTE 
 
 
 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 


