CONVÊNIO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO - PDI Nº 006/2020
I. AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, serviço social
autônomo instituído nos termos da Lei n° 11.080, de 30 de dezembro de 2004 e do
Decreto n° 5.352, de 24 de janeiro de 2005, com sede no Setor de Indústrias Gráficas
(SIG), Quadra 04, Bloco B, Brasília/DF, CEP 70.610-440, inscrita no CNPJ sob o nº
07.200.966/0001-11, neste ato representada pelo Presidente IGOR NOGUEIRA CALVET
e pelo Diretor CARLOS GERALDO SANTANA DE OLIVEIRA na forma de seu Estatuto
Social, doravante designada ABDI ou CONCEDENTE; e
II. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ, instituição de ensino,pesquisa
e extensão, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o n. 33.663.683/0001-16,
com sede na Avenida Pedro Calmon, 550, bairro Cidade Universitária, Rio de Janeiro RJ,
CEP: 21.941-901, neste ato representada por sua Reitora, DENISE PIRES DE CARVALHO
e por seu Vice-Reitor CARLOS FREDERICO LEAO ROCHA, art. 18, inciso II e § único do
Estatuto c/c art. 30, item 12 do Regimento Geral da UFRJ e art. 31 do Estatuto., doravante
designada EXECUTORA.

IV. FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA JOSÉ BONIFÁCIO FUJB, pessoa jurídica de direito
privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n. 42.429.480/0001-50, com sede na
Avenida Pasteur, 280, bairro Urca, Rio de Janeiro
RJ, CEP: 22.290-240, neste ato
representada por seu Presidente, KLEBER FOSSATI FIGUEIREDO, nos termos do art. 25,
29 de seu Estatuto e pela Ata da 49ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração,
doravante designada COEXECUTORA, sendo a FUJB, o IBGE e a UFRJ, quando tratadas
em conjunto, designadas simplesmente EXECUTORAS.
Resolvem, em comum acordo, e tendo em vista o Processo nº ACT/001223/2020, celebrar
o presente CONVÊNIO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO PDI, em conformidade com as disposições contidas no Regulamento de Convênios da
ABDI/2021, INA 11 e mediante as cláusulas e condições seguintes.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente CONVÊNIO tem por objeto a execução de atividade de pesquisa, desenvolvimento
e inovação que envolve o apoio técnico e gerencial à Pesquisa de Inovação - PINTEC
Semestral, desenvolvida e implementada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e gestão administrativa e financeira da
Fundação Universitária José Bonifácio (FUJB), na qualidade de Fundação de Apoio.

Parágrafo Primeiro: A descrição e as condições da execução do objeto deste CONVÊNIO
estão constantes do Plano de Trabalho que é parte integrante deste instrumento.
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III. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA IBGE, fundação pública,
inscrita no CNPJ sob o n. 33.787.094/0001-40, com sede na Av. Franklin Roosevelt n.º 166,
Castelo, Rio de Janeiro RJ, CEP: 20.021-120, neste ato representada por seu Presidente,
EDUARDO LUIZ GONÇALVES RIOS NETO, nos termos do art. 24 de seu Estatuto e pela
Portaria CC/PR nº 415 de 26/4/2021, doravante designada EXECUTOR.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES
Os PARCEIROS se obrigam aos direitos e obrigações estabelecidos neste Convênio,
assimcomo todos aqueles constantes do Regulamento de Convênios e INA 11 da ABDI.
I

São obrigações da ABDI, da UFRJ e do IBGE, conjuntamente:
a) Conduzir as atividades de planejamento, envolvendo a delimitação do arcabouço
conceitual da pesquisa e plano tabular, as estratégias de disseminação dos
resultados e as ações de comunicação;
b) Discutir e acordar os contornos gerais do escopo da PINTEC Semestral;
c) Discutir, definir e atualizar as temáticas a serem tratadas na pesquisa;
d) Promover a disseminação dos indicadores por meio da elaboração dos
instrumentos, e do planejamento e da realização dos eventos de disseminação;
e) aprovar procedimentos técnicos e operacionais necessários à implementação do
Plano de Trabalho.

II - São obrigações da UFRJ:

i. Mobilizar recursos humanos qualificados e viabilizar a contratação para
atender in situ às demandas do IBGE no desenvolvimento e na
implementação da Pesquisa Semestral de Inovação (PINTEC Semestral),
em todos os seus componentes, conforme previsto no Plano de Trabalho
(Anexo 1);
ii. Prover assessoria técnica em temas conceituais, analíticos e
metodológicos de interesse da Pesquisa Semestral de Inovação (PINTEC
Semestral), em comum acordo com o IBGE e a ABDI;
iii. Elaborar, sob a orientação e supervisão do IBGE, os Relatórios de
Medição do Projeto periódicos;
b) Aportar os recursos físicos, humanos e tecnológicos identificados como parte da
contrapartida econômica e aplicá-los nas atividades relacionadas à consecução do
objeto deste CONVÊNIO, conforme previsto no Plano de Trabalho (Anexo 1);
c) Manter rigoroso controle das despesas efetuadas e dos respectivos
comprovantes com vistas à prestação de contas da execução do objeto deste
CONVÊNIO;
d) Indicar um coordenador, no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da
assinatura deste CONVÊNIO, para acompanhar a sua execução;
e) Prestar às partes informações sobre os recursos recebidos e a respectiva
situação de execução dos projetos aprovados, nos termos deste CONVÊNIO;
f) Monitorar, avaliar e prestar contas nos termos deste CONVÊNIO.
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a) Aplicar os recursos financeiros repassados pela ABDI, através da FUJB,
exclusivamente nas atividades relacionadas à consecução do objeto deste
CONVÊNIO, quais sejam:

III - São obrigações do IBGE:
a) Aportar os recursos físicos, humanos e tecnológicos identificados como parte da
contrapartida econômica e aplicá-los nas atividades relacionadas à consecução do
objeto deste CONVÊNIO, conforme previsto no Plano de Trabalho (Anexo 1);
b) Colaborar, nos termos do plano de trabalho, para que o CONVÊNIO alcance os
objetivos nele descritos, incluindo:
i.

ii.

Prover recursos de Informática de suporte, envolvendo desenvolvimento,
implementação, homologação, controle e manutenção de sistemas e
bases de dados;
Elaborar os planos amostral e tabular;

iii. Desenvolver o questionário e os metadados da pesquisa;
iv. Elaborar o manual do trabalho de campo;
v.

Disponibilizar e gerenciar os servidores concursados temporários para
execução da pesquisa;

vi. Disponibilizar e gerenciar servidores efetivos necessários à execução do
objeto desse CONVÊNIO;
viii. Disponibilizar a infraestrutura física do Centro de Entrevistas Assistidas por
Computador (CETAC) e de áreas dos Complexos Chile (Diretoriade
Pesquisa - DPE), Sede (Coordenação de Comunicação Social - CCS) e
Canabarro (Centro de Documentação e Disseminação de Informações
CDDI);
ix. Executar do trabalho de campo;
x.

Conduzir a crítica de microdados e análise de agregados;

xi. Elaborar relatórios dos processos de trabalho;
xii. Participar de reuniões e eventos;
xiii. Fornecer informações sobre o andamento dos trabalhos sob sua
responsabilidade visando a elaboração dos Relatórios de Medição do
Projeto pela UFRJ;
xiv. Orientar, supervisionar e validar os Relatórios de Medição do Projeto
elaborados pela UFRJ;
c) Indicar coordenador, no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da assinatura
deste CONVÊNIO, para acompanhar a sua execução;
IV - São obrigações da ABDI:
a) Transferir os recursos financeiros acordados, segundo o Cronograma de
Desembolso constante no Plano de Trabalho (Anexo 1), por meio do aporte de
recursos financeiros de sua responsabilidade;
b) Colaborar, nos termos do plano de trabalho, para que o CONVÊNIO alcance os
objetivos nele descritos, incluindo:
i. Planejar as ações de comunicação dos resultados do projeto em conjunto
com o IBGE e a UFRJ;
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vii. Capacitar os agentes e supervisores de pesquisa;

ii. Promover reuniões e eventos relacionados à governança do projeto e à
disseminação de resultados;
iii. Avaliar e validar os Relatórios de Medição do Projeto elaborados pela
UFRJ sob a orientação e supervisão do IBGE;
c) Indicar coordenador, no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da assinatura
deste CONVÊNIO, para acompanhar a sua execução.
V - São obrigações da FUJB:
a) Aplicar os recursos repassados exclusivamente nas atividades relacionadas à
consecução do objeto deste CONVÊNIO;
b) Prestar informações sobre os recursos recebidos e a respectiva situação de
execução dos projetos aprovados, nos termos deste CONVÊNIO;
c) Indicar, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da assinatura deste
CONVÊNIO, responsável para acompanhar a execução no que diz respeito às
cláusulas referentes à FUJB;
d) Executar a gestão administrativa e financeira dos recursos transferidos para a
execução do objeto deste CONVÊNIO, em conta específica e exclusiva;

f) Restituir à ABDI os saldos financeiros remanescentes, pertinentes ao seu
respectivo aporte, inclusive os provenientes das receitas obtidas nas aplicações
financeiras realizadas, não utilizadas no objeto pactuado, no prazo máximo de 30
(trinta) dias contados da data do término da vigência ou da denúncia deste
CONVÊNIO;
g) Responsabilizar-se pelo recolhimento de impostos, taxas, contribuições e outros
encargos porventura devidos em decorrência das atividades vinculadas a este
CONVÊNIO;
h) Manter, durante toda a execução do CONVÊNIO, todas as condições de
habilitação e de qualificação exigidas para a sua celebração, responsabilizando-se
pela boa e integral execução das atividades ora descritas;
j) Observar os princípios da legalidade, eficiência, moralidade, publicidade,
economicidade, legalidade e impessoalidade, nas aquisições e contratações
realizadas, bem como no desenvolvimento de todas as suas ações no âmbito deste
CONVÊNIO;
k) Manter registros contábeis, fiscais e financeiros completos e fidedignos
relativamente à aplicação dos aportes recebidos da ABDI por este CONVÊNIO pelo
prazo de 5 (cinco) anos.
l) Manter, com os recursos do projeto e sob sua coordenação direta, pessoal de
pesquisa e desenvolvimento, através de contratação pela CLT, bolsa ou estágio de
pesquisa e desenvolvimento, disponível para a execução das atividades relativas a este
CONVÊNIO e ao Plano de Trabalho, em número e com conhecimento técnico-acadêmico
suficientes;
m) Providenciar a remuneração dos colaboradores, conforme previsto em
orçamento Folha 62 Sigla: UTD 6/ específico aprovado, em conformidade, ainda, com
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e) Informar previamente à ABDI os dados bancários e cadastrais necessários à
realização dos aportes financeiros, cuidando para que a conta corrente à qual serão
destinados os recursos seja específica para o projeto executado em conformidade
com este CONVÊNIO;

o art. 4º da Lei nº 8.958/1994;
n) cumprir todas as normas pertencentes ao ordenamento jurídico brasileiro, em
especial as trabalhistas, previdenciárias e tributárias derivadas da relação existente
entre si e seus empregados e/ou contratados, durante a execução do Projeto objeto
do Plano de Trabalho, de forma que não se estabelecerá, em hipótese alguma,
vínculo empregatício entre esses empregados, funcionários, servidores ou
contratados da FUJB e a ABDI ou as demais convenentes, cabendo à FUNDAÇÃO
DE APOIO a responsabilidade exclusiva pelos salários e todos os ônus trabalhistas
e previdenciários, bem como pelas reclamações trabalhistas ajuizadas, e por
quaisquer autos de infração, e ainda, fiscalização da autoridade competente a que a
FUNDAÇÃO DE APOIO der causa, com relação a toda a mão de obra por ela
contratada em decorrência do presente CONVÊNIO.
Parágrafo Primeiro. Os Coordenadores de projeto poderão ser substituídos a qualquer
tempo, competindo a cada PARCEIRO comunicar a ABDI acerca desta alteração que
comunicará aos outros parceiros.
Parágrafo Segundo. Os PARCEIROS são responsáveis, nos limites de suasobrigações,
respondendo por perdas e danos quando causarem prejuízo em razão da inexecução do
objeto do presente CONVÊNIO ou de publicações a ele referentes.
CLÁUSULA TERCEIRA

DO VALOR

I. A ABDI transferirá recursos financeiros no valor total de R$ 6.350.382,02 (seis
milhões, trezentos e cinquenta mil, trezentos e oitenta e dois reais e dois centavos),
31,4% do valor total do CONVÊNIO, conforme cronograma de desembolso constante no
Plano de Trabalho, do Anexo 1.
a) Os valores especificados acima serão recebidos pela FUJB em conta específica e
exclusiva.
b) A ABDI efetuará os aportes financeiros previstos no Plano de Trabalho através de
depósitos em conta corrente específica, servindo o comprovante da operação
bancária como recibo, para fins de direito, do repasse dos recursos financeiros
previstos por este CONVÊNIO.
c) Os rendimentos auferidos serão obrigatoriamente computados a crédito do
CONVÊNIO e poderão ser aplicados, exclusivamente, no objeto de sua finalidade,
sob autorização formal da ABDI, devendo constar de demonstrativo específico que
integrará a Prestação de Contas.
d) Quanto
não empregados em sua finalidade, os recursos devem ser
obrigatoriamente aplicados: em fundo de investimento de curto prazo de renda
fixa, quando sua utilização estiver prevista para prazo inferior a um mês; ou m fundo
de investimento de longo prazo de renda fixa, caderneta de poupança ou
certificado de depósito bancário, emitido por instituição financeira, se a previsão de
seu uso for igual ou superior a um mês.
e) Receitas oriundas dos rendimentos da aplicação no mercado financeiro não serão
computadas como contrapartida.
.
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O valor global do CONVÊNIO é de R$ 20.224.783,02 (vinte milhões, duzentos e vinte
e quatro mil, setecentos e oitenta e três reais e dois centavos), entre recursos
financeiros e contrapartidas econômicas aportadas pelas partes da seguinte forma:

II. O IBGE aportará recursos da ordem de R$ 13.844.827,60 (treze milhões, oitocentos
e quarenta e quatro mil, oitocentos e vinte e sete reais e sessenta centavos),
na forma das contrapartidas econômicas especificadas no Plano de Trabalho (Anexo 1).
III. A UFRJ aportará recursos da ordem de R$ 29.573,04 (vinte e nove mil, quinhentos
e setenta e três reais e quatro centavos), na forma das contrapartidas econômicas
especificadas no Plano de Trabalho (Anexo 1).
Parágrafo Único. Eventuais necessidades de alteração de valores do aporte da
ABDI e demais parceiros, ou alterações do Plano de Trabalho deverão seguir as
determinações do Regulamento de Convênios e INA 11 da ABDI.
CLÁUSULA QUARTA - DAS VEDAÇÕES
É vedado às EXECUTORAS:
I) Repassar, no todo ou em parte, sem autorização expressa da ABDI, recursos do
CONVÊNIO a terceiros, pessoas físicas ou jurídicas, para execução de atividades ou
ações de sua responsabilidade;
II) Aplicar tais recursos em outras atividades e ações que não as previstas no Plano de
Trabalho, ainda que em caráter de emergência;
III) Utilizar recursos de outros convênios como contrapartida ao presente CONVÊNIO; e
IV) Demais vedações previstas no Regulamento de Convênios da ABDI.
DO PESSOAL

Cada PARTE se responsabiliza, individualmente, pelo cumprimento das obrigações
trabalhistas, previdenciárias, fundiárias e tributárias derivadas da relação existente entre
si e seus empregados, servidores, administradores, prepostos e/ou contratados, que
colaborarem na execução do objeto deste CONVÊNIO, de forma que não se estabelecerá,
em hipótese alguma, vínculo empregatício ou de qualquer outra natureza com a ABDI e o
pessoal da UFRJ, do IBGE e da FUJB, e vice- versa, cabendo a cada PARTE a
responsabilidade pela condução, coordenação e remuneração de seu pessoal, e por
administrar e arquivar toda a documentação comprobatória da regularidade na
contratação.
CLÁUSULA SEXTA
PROTEGIDA

DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E DA CRIAÇÃO

I. Todos os dados, técnicas, tecnologia, know-how, marcas, patentes e quaisquer outros
bens ou direitos de propriedade intelectual/industrial de um PARCEIRO que este venha a
utilizar para execução do Projeto continuarão a ser de sua propriedade exclusiva, não
podendo o outro parceiro cedê-los, transferi-los, aliená-los, divulgá-los ou empregá-los
em quaisquer outros projetos ou sob qualquer outra forma sem o prévio consentimento
escrito do seu proprietário.
II. Todo desenvolvimento tecnológico passível de proteção intelectual, em qualquer
modalidade, proveniente da execução do presente CONVÊNIO, deverá ter a sua
propriedade compartilhada entre os PARCEIROS, na mesma proporção em que cada
instituição contribuiu com as contrapartidas, além do conhecimento pré-existente
aplicado, conforme previsto no art. 9º, § 3°, da lei nº 10.973/2004.
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CLÁUSULA QUINTA

III. Todo desenvolvimento tecnológico passível de proteção intelectual, em qualquer
modalidade, proveniente da execução do presente CONVÊNIO, deverá ter a sua
propriedade compartilhada em percentual pactuado entre os PARCEIROS, por meio de
instrumento próprio.
IV. O instrumento previsto acima deverá observar os requisitos legais e formais
necessários para sua celebração e averbação junto aos órgãos competentes.
V. Eventuais impedimentos de um dos PARCEIROS não prejudicará a titularidade e/ou
a exploração dos direitos da Propriedade Intelectual pelos demais.
VI. Os PARCEIROS devem assegurar, na medida de suas respectivas responsabilidades,
que os projetos propostos e que a alocação dos recursos tecnológicos correspondentes
não infrinjam direitos autorais, patentes ou outros direitos intelectuais, assim como direitos
de terceiros.
VII.
Na hipótese de eventual infração de qualquer direito de propriedade intelectual
relacionada a eventuais tecnologias resultantes, os PARCEIROS concordam que as
medidas judiciais cabíveis visando coibir a infração do respectivo direito podem ser
adotadas em conjunto ou separadamente.
VIII. Os depósitos de pedidos de proteção de propriedade intelectual devem ser
iniciados necessariamente junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e
registrados no sistema de acompanhamento da UFRJ.

X. As decisões relacionadas à preparação, processamento e manutenção de pedido de
patente das tecnologias resultantes deste instrumento, no Brasil e em outros países,
devem ser tomadas em conjunto pelos PARCEIROS ora acordantes.
XI. No que se refere tanto à proteção da propriedade intelectual quanto às medidas
judiciais, os PARCEIROS concordam que as despesas deverão ser suportadas deacordo
com os percentuais definidos na exploração comercial das eventuais tecnologias
desenvolvidas.
XII.
A FUJB não terá direitos sobre os resultados obtidos, passíveis ou não deproteção
legal.
Parágrafo Primeiro. É de responsabilidade de cada Parceiro a tomada de providências
legais e judiciais no sentido de resguardar a propriedade, a apropriação e o uso indevido
por terceiros, dos possíveis direitos decorrentes de propriedade intelectual, sendo que a
concessão de licença a terceiros para a exploração da propriedade intelectual depende
de prévia anuência de cada Parcerio.
Parágrafo Segundo. Cabe ao EXECUTOR providenciar, junto a terceiros, quando
necessário, termo de cessão de direitos de propriedade intelectual, imagem e voz, para
uso exclusivo dos Parceiros ou a quem esses, em comum acordo, cederem tais direitos.
CLÁUSULA SÉTIMA

DA DIVULGAÇÃO E DAS PUBLICAÇÕES

I. Os PARCEIROS concordam em não utilizar o nome do outro PARCEIRO ou de seus
empregados em qualquer propaganda, informação à imprensa ou publicidade relativa ao
contrato ou a qualquer produto ou serviço decorrente deste, sem a prévia aprovação por
escrito do PARCEIRO referido.
II. Fica vedado aos PARCEIROS utilizar, no âmbito deste CONVÊNIO, nomes, símbolos
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IX. A responsabilidade de preparar, arquivar, processar e manter pedidos de patente no
Brasil e em ouros países será definida em instrumento próprio.

e imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.
III. Os PARCEIROS não poderão utilizar o nome, logomarca ou símbolo um do outro em
promoções e atividades afins alheias ao objeto deste CONVÊNIO, sem prévia autorização
do respectivo PARCEIRO sob pena de responsabilidade civil em decorrência do uso
indevido do seu nome e da imagem.
IV. As publicações, materiais de divulgação e resultados materiais, relacionados com os
resultados do Projeto objeto do presente CONVÊNIO, deverão mencionar expressamente
o apoio recebido dos PARCEIROS.
CLÁUSULA OITAVA

DAS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS E SIGILOSAS

I. O objeto do presente CONVÊNIO envolve a coleta, o processamento e a utilização de
informações estatísticas individualizadas não desidentificadas, chamadas de
cujo sigilo e cuja confidencialidade estão protegidos nos termos do
parágrafo único do art. 1º da Lei 5.534, de 14/11/68, regulamentada pelo Decreto73.177,
de 20/11/73, art. 1º, parágrafo 1º, e Decreto 74.084, de 20/05/74, art. 8º, que regulamenta
o artigo 6º da Lei 5.878, de 11/05/73, e por isso são classificadas como INFORMAÇÕES
CONFIDENCIAIS.

II. Os PARCEIROS adotarão todas as medidas necessárias para proteger o sigilo das
INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS recebidas em função da celebração, desenvolvimento
e execução do presente CONVÊNIO, inclusive na adoção de medidas que assegurem a
tramitação do processo, não as divulgando a terceiros, sem a prévia e escrita autorização
do PARCEIRO que é titular das informações classificadas como confidenciais.
III. Os PARCEIROS informarão a seus representantes, prepostos, funcionários,
prestadores de serviços, consultores e quaisquer outros membros da equipe do Projeto
envolvidos com o manuseio e a utilização das INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, acerca
das obrigações de sigilo e confidencialidade assumidas e da responsabilidade por
eventuais infrações que possam cometer.
IV. Os PARCEIROS, seus representantes, prepostos, funcionários, prestadores de
serviços, consultores e quaisquer membros da equipe do Projeto envolvidos com o
manuseio e a utilização das INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS obrigam-se a observar e
guardar, em toda a sua extensão, o sigilo e a confidencialidade dessas informações e
conhecimentos, e declaram estar cientes das penalidades aplicáveis em caso de infração
das normas de sigilo e confidencialidade vigentes, por meio assinatura deTermo de
Confidencialidade.
a. O Termo de Confidencialidade define as condições de utilização e manuseios das
referidas INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS.
b. A assinatura do Termo de Confidencialidade pelas pessoas envolvidas com o
manuseio e a utilização das INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS é uma exigência à
assinatura do Termo de Compromisso do respectivo membro da equipe do Projeto e
parte integrante e inseparável da documentação que formaliza a participação dessa
pessoa no Projeto.
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a. Além dos
outras informações e conhecimentos produzidos em
conexão com o objeto deste CONVÊNIO também poderão ser classificados como
CONFIDENCIAIS por seus respectivos titulares, cabendo a seu titular a
responsabilidade de indicar e informar aos demais PARCEIROS, por escrito, quais
informações e conhecimentos são classificáveis como INFORMAÇÕES
CONFIDENCIAIS no âmbito do presente CONVÊNIO.

V. Não haverá violação das obrigações de confidencialidade previstas no CONVÊNIO
nas seguintes hipóteses:
a. Informações técnicas ou comerciais que já sejam do conhecimento dos
PARCEIROS na data da divulgação, ou que tenham sido comprovadamente
desenvolvidas de maneira independente e sem relação com o CONVÊNIO pela
PARCEIRO que a revele;
b. Informações técnicas ou comerciais que sejam ou se tornem de domínio público,
sem culpa das PARCEIROS;
c. Qualquer informação que tenha sido revelada somente em termos gerais, não será
considerada de conhecimento ou domínio público.
d. Informações técnicas ou comerciais que sejam recebidas de um terceiro que não
esteja sob obrigação de manter as informações técnicas ou comerciais em
confidencialidade;
e. Informações que possam ter divulgação exigida por lei, decisão judicial ou
administrativa;
f. Revelação expressamente autorizada, por escrito, pelos PARCEIROS.

a. As informações divulgadas com a finalidade científica e acadêmica não deverão
em nenhum caso exceder ao estritamente necessário para a execução das tarefas,
deveres ou contratos relacionados com a informação divulgada expressamente
autorizada.
b. Para efeito desta cláusula, qualquer intenção de divulgação com finalidade
científica e acadêmica deverá ser realizada mediante autorização prévia, por escrito,
dos demais PARCEIROS.
VII.
As obrigações de sigilo e confidencialidade em relação às INFORMAÇÕES
CONFIDENCIAIS deverão ser mantidas durante o período de vigência deste CONVÊNIO
e pelo prazo de 5 (cinco) anos após sua extinção.
CLÁUSULA NONA

DA CONFORMIDADE COM AS LEIS ANTICORRUPÇÃO

I. Os PARCEIROS deverão tomar todas as medidas necessárias, observados os
princípios de civilidade e legalidade, e de acordo com as boas práticas empresariais
para cumprir e assegurar que seus conselheiros, diretores, empregados qualquer pessoa
agindo em seu nome, inclusive prepostos e subcontratados, quando houver (todos
doravante referidos
Parte
obedecerão a todas as leis aplicáveis, incluindo àquelas relativas ao
combate à corrupção, suborno e lavagem de dinheiro, bem como àquelas relativas a
sanções econômicas, vigentes nas jurisdições em que os PARCEIROS estãoconstituídos
e na jurisdição em que o CONVÊNIO será cumprido (se diferentes), para impedir qualquer
atividade fraudulenta por si ou por uma Parte Relacionada com relaçãoao cumprimento
deste CONVÊNIO.
II. Um PARCEIRO deverá notificar imediatamente os outros sobre eventual suspeita de
qualquer fraude tenha ocorrido, esteja ocorrendo, ou provavelmente ocorrerá, para que
sejam tomadas as medidas necessárias para apurá-las.
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VI. A divulgação científica e acadêmica, por meio de artigos em revistas e outros meios,
de trabalhos apresentados em congressos, seminários e eventos similares, de teses de
doutorado, dissertações de mestrado e trabalhos monográficos, que tenham sido
elaborados em conexão com o objeto deste instrumento, durante a vigência deste
CONVÊNIO, poderá ser realizada.

III. Os PARCEIROS obrigam-se a observar rigidamente as condições contidas nos itens
abaixo, sob pena de imediata e justificada rescisão do vínculo contratual.
IV. Os PARCEIROS declaram-se cientes de que seus Departamentos Jurídicos e/ou
advogados contratados estão autorizados, em caso de práticas que atentem contra os
preceitos dessa cláusula, a solicitar a imediata abertura dos procedimentos criminais,
cíveis e administrativos cabíveis à cada hipótese:
a. Os PARCEIROS não poderão, em hipótese alguma, dar ou oferecer nenhum tipo
de presente, viagens, vantagens a qualquer empregado, servidor, preposto ou diretor
de outro PARCEIRO, especialmente àqueles responsáveis pela fiscalização do
presente CONVÊNIO.
b. Serão admitidos apenas, em épocas específicas, a entrega de brindes, tais como
canetas, agendas, folhinhas, cadernos etc;
c. Os PARCEIROS somente poderão representar outro PARCEIRO perante órgãos
públicos quando devidamente autorizado para tal, seja no corpo do próprio
CONVÊNIO, seja mediante autorização prévia, expressa e escrita de seu
representante com poderes para assim proceder;

e. Os PARCEIROS, quando agirem em nome ou defendendo seus interesses, não
poderão fornecer informações sigilosas a terceiros ou a agentes públicos, mesmo que
isso venha a facilitar, de alguma forma, o cumprimento desse CONVÊNIO;
f. Os PARCEIROS, ao tomar conhecimento de que algum de seus prepostos ou
empregados descumpriram as premissas e obrigações acima pactuadas,
denunciarão espontaneamente o fato, de forma que, juntas, elaborem e executem um
plano de ação para: i. afastar o empregado ou preposto imediatamente; ii. evitar que
tais atos se repitam; e iii. garantir que o CONVÊNIO tenha condições de continuar
vigente.
CLÁUSULA DÉCIMA

DO MONITORAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS

A ABDI, por meio do seu Gestor designado formalmente pela Diretoria Executiva, a quem
são assegurados irrestritos poderes, fará o acompanhamento, a supervisão e a avaliação
do CONVÊNIO, e por ocasião da prestação de contas, emitirá parecer conclusivo acerca
do atendimento do objeto.
I. A prestação de contas para a ABDI acontecerá por meio da apresentação pelos
Executores do Relatório de Cumprimento do Objeto-RCO do CONVÊNIO em até 60
(sessenta) dias do fim da vigência do presente CONVÊNIO.
II. A impossibilidade técnica ou científica quanto ao cumprimento de qualquer fase do
Plano de Trabalho, que seja devidamente comprovada e justificada, acarretará a
suspensão de suas respectivas atividades até que haja acordo entre os PARCEIROS
quanto à alteração, à adequação ou ao término do Plano de Trabalho e consequente
extinção deste CONVÊNIO.
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d. Os PARCEIROS e seus empregados/prepostos, quando agirem em nome ou
defendendo interesses deste CONVÊNIO perante órgãos, autoridades ou agentes
públicos, não poderão dar, receber ou oferecer quaisquer presentes, vantagens ou
favores a agentes públicos, sobretudo no intuito de obter qualquer tipo de
favorecimento para os PARCEIROS;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS

A COEXECUTORA compromete-se a restituir o valor transferido em sua totalidade ou
parcialmente, conforme o caso, atualizado monetariamente pelo índice INPC, e acrescido
de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e multa de 10% (dez por cento), desde a
data do recebimento, nos seguintes casos:
I) não for apresentada a prestação de contas ou não sanadas eventuais irregularidades
no prazo de até 30 (trinta) dias concedido pela ABDI, por meio de notificação;
II) não for aprovada a prestação de contas, apesar de eventuais justificativas
apresentadas pela COEXECUTORA:
III) ocorrer qualquer outro fato do qual resulte prejuízo à ABDI; e
IV) quando não comprovar o cumprimento das contrapartidas do CONVÊNIO.
Parágrafo Primeiro. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do
CONVÊNIO, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas
obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à ABDI no prazo
improrrogável de 30 (trinta) dias do evento.
Parágrafo Segundo. Ocorrendo qualquer das hipóteses mencionadas no caput, poderá,
a critério da ABDI, ser vedada a celebração de novos convênios com a COEXECUTORA
e suspenso o repasse de recursos a qualquer título, sem prejuízo de perdas e danos que
vierem a ser apurados e de medidas legais cabíveis pela ABDI.
DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente CONVÊNIO terá vigência de 50 (cinquenta) meses, a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por meio de Termo Aditivo, desde que devidamente
justificado pelo EXECUTOR e aprovado pela Área Técnica da ABDI.
Parágrafo Único. Havendo atraso na liberação dos recursos pela ABDI, a vigência
deste CONVÊNIO será prorrogada automaticamente, limitada ao exato período do atraso
verificado.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

DA RESCISÃO

O presente CONVÊNIO poderá ser rescindido de pleno direito pela ABDI, nos casos de
descumprimento de qualquer de suas cláusulas e/ou normas de regência, especialmente
o Regulamento de Convênios da ABDI, independentemente de prévia notificação e sem
prejuízo do direito da Agência de exigir da COEXECUTORA indenização por perdas e
danos que vierem a ser apurados.
Parágrafo Único. Quaisquer dos PARCEIROS podem denunciar o CONVÊNIO, com
aviso prévio de 30 (trinta) dias, sem prejuízo da conclusão das ações em andamento, dos
direitos de terceiros e da apuração e liquidação de direitos e obrigações pendentes.
CLÁUSULA DECIMA QUARTA
USO

DA PROTEÇÃO DE DADOS E DOS TERMOS DE

Os PARCEIROS declaram que conhecem a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
LGPD, Leinº 13.709, 14 de agosto de 2018, comprometendo-se a cumpri-la e a exigir
seu cumprimento por parte de seus contratados.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Parágrafo Primeiro. Fica a ABDI autorizada a coletar e tratar os dados pessoais dos
representantes das EXECUTORAS, que este termo subscrevem, para o fim exclusivo de
viabilizar a execução deste CONVÊNIO, observando-se as exceções previstas no art.
11, II da LGPD e o seguinte:
I. fica autorizada a coleta e o tratamento dos seguintes dados pessoais dos
representantes das EXECUTORAS: nome completo e cópias e números de identidade e
de CPF;
II. a coleta e tratamento dos dados acima especificados tem por finalidade viabilizar a
execução das obrigações conveniadas, inclusive para que a ABDI identifique e entre em
contato com os representantes das EXECUTORAS por meio de mailing, mensagem
eletrônica ou contato telefônico;
III. a ABDI não divulgará os dados pessoais coletados.
Parágrafo Segundo. A ABDI é a controladora dos dados pessoais tratados nesta
Cláusula podendo ser contatada por meio do seguinte endereço eletrônico:
convenios@abdi.com.br.

Parágrafo Quarto. A ABDI se responsabiliza por todas as medidas de segurança
necessárias à proteção dos dados coletados ou tratados de incidentes de segurança da
informação e comunicará aos titulares dos dados e à Autoridade Nacional de Proteção de
Dados (ANPD) a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano
relevante, em conformidade ao art. 48 da LGPD.
Parágrafo Quinto. Os representantes das EXECUTORAS, na qualidade de titulares dos
dados, poderão exercer, no que couber, os direitos previstos no art. 18 da LGPD.
Parágrafo Sexto. Os representantes das EXECUTORAS poderão revogar a anuência
aqui manifestada, ou solicitar que sejam eliminados os seus dados pessoais não
anonimizados, ficando cientes que isto poderá impedir a continuidade da relação
conveniada.
Parágrafo Sétimo. Os Parceiros se comprometem a informar previamente à ABDI
acerca da eventual necessidade de tratamento de dados pessoais para cumprimento
do objeto do convênio, hipótese em que os PARCEIROS ficarão responsáveis por
elaborar os documentos necessários ao tratamento adequado dos dados pessoais,
bem como aplicar as soluções de segurança necessárias, resguardando a ABDI o
direito de solicitar modificações ou aprimoramentos nos referidos documentos,
observado o seguinte:
I. ao informar a necessidade de tratamento de dados pessoais, os Parceiros
encaminharão à ABDI o rol completo dos dados a serem tratados e sua classificação,
as formas de tratamento de dados pessoais que serão realizadas e as medidas
técnicas de proteção adotadas;
II. os Parceiros se comprometem a tratar os dados pessoais necessários à execução
do presente Contrato, única e exclusivamente para cumprir com a finalidade a que se
destinam e em respeito a toda a legislação aplicável sobre segurança da informação,
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Parágrafo Terceiro. A ABDI poderá manter e tratar os dados pessoais durante todo o
período em que forem necessários ao atingimento das finalidades acima destacadas.

privacidade e proteção de dados.
III. os Parceiros declaram que conhecem, estão cientes e de acordo com a Política de
Privacidade da ABDI
disponibilizada
no
portal da
ABDI em
https://abdi.com.br/postagem/lgpd.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

DA MODIFICAÇÃO

Este CONVÊNIO poderá ser modificado por meio de TERMO ADITIVO, de comum
acordo entre os PARCEIROS, mediante apresentação de justificativa no prazo no
mínimo de 60 dias de antecedência do término de sua vigência para alteração de recursos
e 30 dias nos demais casos de alteração.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

DO VÍNCULO

Este CONVÊNIO não constituirá vínculo de qualquer natureza, inclusive trabalhista,
entre os eventuais sócios, empregados, colaboradores ou outros contratados das
EXECUTORAS e a ABDI, sendo aquele o único responsável pelo pagamento de
quaisquer encargos fiscais, trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução deste
instrumento, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA

DO FORO

É eleito pelos PARCEIROS o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Rio de Janeiro,
para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste CONVÊNIO, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.
E, por estarem assim, justas e de pleno acordo, os PARCEIROS assinam o presente
convênio, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.
Este Convênio é válido a partir da data da última assinatura.

Pela ABDI:

IGOR NOGUEIRA CALVET
Presidente

Pela UFRJ:

DENISE PIRES DE CARVALHO
Reitora

CARLOS GERALDO SANTANA DE OLIVEIRA
CARLOS FREDERICO LEAO ROCHA
Diretor
Vice-Reitor
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Parágrafo Único. O presente CONVÊNIO não estabelece entre os PARCEIROS qualquer
forma de sociedade, associação, relação de emprego e/ou responsabilidade solidária ou
subsidiária, bem como não pode ser entendido como mandato.

Pela FUJB:

KLEBER FOSSATI FIGUEIREDO
Presidente

Pelo IBGE:

EDUARDO LUIZ GONÇALVES RIOS NETO
Presidente

TESTEMUNHAS:
2) ________________________
Nome:
CPF:
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1) _________________________
Nome:
CPF:
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