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CONVÊNIO DE PATROCÍNIO N"004/2021

PARTES^:

I.

AGÊNCIA BRASLEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, serviço

sodd autônomo ir^tituído nos termos da Lei n° 11.080, de 30 de dezembro de 2004 e do

Decreto n° 5.352, de 24 dejaneiro 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 n®

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 Sodal, doravante designada ABDI ou PATROCINADORA;e
II.

CB DIGITAL S/A, com sede no ST SCIA, Quadra 08, Conjunto 16, Zona Industrial -

Guará, CEP 71.250-750, Brasília - DF, inscrita no CNPJ/MF sob o n® 00.001.164/0001-33,
nesíe ato representada por seu Direta- Presidente GUI LHERM E AUGUSTO MACHADO,

e pelo Direta Vice-Presidente LEONARDO GUILHERME LOURENÇO MOISÉS,
daavante designada PATROCI NADA.
Resolvem, tendo em vista o Processo no ECM n® C0NV-PA/(X)1919/2021, celebrar o

presente CONVÊNIO DE PATROCÍNIO,em confamidade com as disposições contidas no
Regulamento de Convênios da ABDI de 2021, mediante as cláusulas e condições seguintes.
ÓLÁUSUL A PRIM El RA -DO OBJETO

O presente CONVÊNIO tem pa objeto apoiar a PATROCINADA na realização do CB
Fõrum Live - DIFUSÃO de Tecnologias 4.0 no Agronegódo, a ser realizado no dia
24/11/2021, caisoante Proposta de Patrocl nio aprovada pelos Partia pes.
Parágrafo primeiro. Eventual alteração na data de lançamento de realização do evento
deve ser submetida à aprovação famd da ABDI, dispensada a famalização de Termo
Aditivo para tal fim.
Parágrafo segundo. Compete á PATROCINADA envidar todos os esfaços para a
real ização do evento e cumpri mento desuas demaisobri gações.

ÍILÁUaiLã SEGUNDA -DASO6SÍMC0ES DA RATROCINADA
Sem prquízo das obrigações inerentes ao objeto e sua forma de execução, constituem
responsabilidades da PATROCI NADA:
I)

Alocar os serviços de sua responsabilidade para que a ABDI possa exercer as
prerrogativas decarentes das contrapartidas do patroa'nio de que trata a cláusula quarta

deste CONVÊNIO;

^ Os dados pessoais dos representantes das partes estão dispostos em anexo específico aar^«â^fimJ parte

integrarrtedo convênio.
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II)

Observar as orientações da ABDI na expedição das marcas, sinas e mensagens

decorrentes da contrapartida prevista na cláusula quarta deste CONVÊNI O;
III) Cumprir as obrigações sodas, dvis, fiscais, tributárias e trabalhistas decorrentes da

execução deste CONVÊNI O;
IV) Responsabi I izar-se por todos os prq uízos que possam ser gerados à ABDI, decorrentes
do descumprimento, por si, por seus preposícs ou suixontratados, de quásquer das
condições contratuais; e

V) Comprovar, até 60(sessenta) dias após o prazo final de vigênda deste CONVÊNI O, a
integral realização dos benefídos/contrapartidas a que a ABDI tem direito em razão

deste patrodnio, nostermose condições deste CONVÊNI O.
CLÁUSULA TERCEIRA-DO VALOR DO PATROCÍNIO
A ABDI concederá à PATROCINADA o valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e

dncomil reais), atítulodepatrocíniodesCTitanaCláusulaFVimeirareíerenteasdespesasdo
espaço e serviço de transmissão do evento, mobiliário, diretor de arte, OBto de produção e
insumos.

Parágrafo Primeiro. O vdor previsto no caput desta dáusula deverá ser pago em única

parcela, após a comprovação das contrapartidas elencérias neste CONVÊNI O. por meio
de depósito bancário em conta - Brasil (001), Agêrda 3382-0, conta corrente n° 5855-6,
indicada pela PATROCINADA, não havendo possibilidade de qualquer espéde de reajuste
ou acréscimo no montante estipulado nesta cláusula

Parágrafo Segundo. Qualquer erro ou omissão verificados na documentação fiscal ou na
fatura será otijeto de correção pela PATROCINADA e culminará, em decorrência na
suspensão do prazo de pagamento até que o problema sq a defi niti vãmente reguiarizado.

pLÁUSULA QUARTA-DASCONTRAPARTIDAS..;.^

Sem prquízo de outras obrigações consignadas neste CONVÊNI O,constituem contrapartidas
da PATROCINADA:

I)
II)
II)
III)
IV)

Logo nos anúncios de 14 página(6colx26cm);
Logo na landing page personalizada do evento;
Logonoe-mkt para ma ling de assinantes do Correio Brazilíens^
Logo nos Ixnners web (leaderboard, retângulo e ârxora) no site CB.com e
Corra oWeb.com;

V)

Logo nos cards de redes sociais (Instragam, Facebook e Twitter) postadas no perfil do

Correio Braziliens^
VI) Logo nas telas de transmissão;

VII) Reprodução de vídeo^ abertura com ãté 2 mi nutos;
VIII)Logo no painel LED fundo palco;
IX) Citação como PATROCINADOR na abertura e agradeci mentoa

Parágrafo único. As contrapartidas adma desaitas serão desenvolvidas de acordo com o

previsto na Proposta de Convênio de Patrocínio, a qual faz parte integrante^dp-pr«ente

CONVÊNIO,independente de transcrição.
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ossiMcs:
A PATROCI NADA autoriza a ABDI, durante a vigência deste CONVÊNI O,sem qudquer
ônus ou retribuição adicional, a uti I izar suas marcas e outros sinais distintivos, osquássãode
exclusiva titularidade da PATROCINADA, conforme essas ora declaram, para os fins

exd usivos de cumprimento das obrigações previstas neste CONVÊNI O; a PATROCI NADA
poderá utilizar a marca e outros sinais distintivos da ABDI em relação ao objeto deste

CONVÊNIO, inclusive em conjunto com as marcas e outros sinas distintivos da
PATROCI NADA, mas, antes de qualquer utilização, deverá sutxneter os matérias contendo
tá uso à prévia autorização da ABDI, reservando-se a essa o direto de solicitar modificações
ou mesmo rqeitartás matérias, a seu exclusivo aitério.
Parágrafo Primero. A PATROCINADA se obriga a záar páa integridade materiá e
reputação das n^cas da ABDI e tomar todas as medidas cabívás a fim de resguardar tás
direitos, prontamente notidando à Agenda todo e quáquer eventuá uso desautorizado por
parte de tercei roa
Parágrafo Segundo. A PATROCINADA se responsabiliza por quasquer danos e/ou
prquízos que venha a causar pelo uso indevido das marcas da ABDI, em espedá páo

descunprimento do disposto na dáusulasegunda, indso II, deste CONVÊNI O.

Este CONVÊNIO não constituirá vinculo de quáquer natureza, indusivetrabáhista, entre os
eventuás sódos, empregados ou outros contratados de uma Rart^ em ráação à outra, bem
como não constituirá vínculo de quáquer natureza entre as próprias Partes,
responsabilizando-se cada Parte páo pagamento dos encargos fiscás, trabáhisías e
previdend ários rá ati vos aos seus respecti vos empregadose outros contratados, sefor o caso.

O presQTte CONVÊNIO terá vigênda de 02 (dois) meses, contados a partir da data de sua
assinatura, poderxio ser prorrogada a critério das partes, mediante formáização de termo
aditivo, e ánda, antedpada páo cumprimento integrá das obrigações previstas antes do
ráerido prazo.

CLÁUSULA OITAVA -DO ACOM PANHAM ENTO DA EXECUÇÃO
A ABDI, por máo de seu Gestor designado formámente páa Diráoria Executiva, fará o

acompanhamento, a supervisão e a aváiação do CONVÊNI O,e por ocasião da prestação de
contas, emitirá parecer condusivo acerca do atendimento do objáo.
Parágrafo Primáro. Caberá à PATROCINADA tornar disponívá todos os máos hábás
para a consecução desse objáivo.

Parágrafo Segundo. A fiscáização de que trata esta dáusula não exdui, nan jeduz a
responsabilidade da PATROCI NADA,indusive perante tercáros
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ILÃUSÜLA NONA -DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
A PATROCI NADA demonstrará o cumprimento das contrapartidas e apresentará a Prestação
de Contas na forma e prazos previstos no Regulamento de Convênios da ABDI.

ÇLÁUSULA DÉCIMA -DASPENALIDADES

,. ,

A PATROCINADA compromete-se a restituir o valor transferido em sua totalidade ou

parcialmente, conforme o caso, atualizado monetariamente pelo iixlicelGP-DI, eacresddode
juros legais de 1%(um por cento) ao mês e multa de 10% (dez por cento), desde a data do
recebi mento, nos segui ntes casos:
I)

não for apresentada a prestação de contas ou não sanadas eventuais irregularidades no
prazo de até 20(vinte) dias concedido pela ABDI, por meio de notificação;
II) não for aprovada a prestação de contas, apesar de everttuais Justificativas apresentadas
pela PATROCINADA, em decorrência de inexecução total ou parcial do objeto
pactuado, ou, anda, por desvio defináidade.
III) ocorrer qualquer outro fato do qual resulte prq uízo á ABDI;

IV) quarxfo não comprovar o cumprirr^nto das contrapartidas do CONVÊNI O.
Parágrafo Primáro. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do CONVÊNIO,
os saldos financeiros remanescentes, iixlusive os provenientes das receitas otrtidas das
aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à ABDI no prazo improrrogável de 20
(vinte) dias do lançamento do Objeto;

Parágrafo Segundo. Ocorrendo qualquer das hipóteses mencionadas no caput, ficará vedada
a celebração de novos convênios com a PATROCI NADA e susper^ o repasse de recursos a
qualquer título, sem prq uízo de perdas e danos que vierem a ser apuradose de medidas legais
cabíveis pela ABDI.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIM El RA -DA RESCISÃO

O presente CONVÊNIO poderá ser rescindido de pleno direto pela ABDI, nos casos cte
descunprimento de qualquer de suas cláusulas e^ou normas de regência, espedámente o
Regulamento de Convênios da ABDI, independentenr^Tte de prévia notificação e sem
prquízo do direito da Agência de exigir da PATROCINADA a restituição do valor
concedido a título de patrodnio ^ou irdenização por perdas e danos que vierem a ser
apurado&

Parágrafo IJnico. Quaisquer das partes podem denunciar o CONVÊNIO, com aviso prévio
de 5 (dnco) dias, sem prquízo da conclusão das ações em andamento, dos direitos de
terceiros eda apuração e Iiquidação de diratose olxigações pendentes.

ICLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PROTEÇÃO DE DADOS E DOS TERMOSj
DE USO

■

OsRartídpesdedaram que conhecem a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais-LGPD,Lei

n° 13.709, 14 de agosto de 2018, comprometendo-se a cumpri-la e a exigir^9jmprimento
por parte de seis contratadoa
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Parágrafo Primaro. Fica a ABDI autorizada a cx)letar e tratar os dados pessoais dos
representantes da PATROCINADA, que este termo sut)screvem, para o fim exclusivo de

viabilizar a execução deste CONVÊNIO,ot)servando-se as exceções previstas no art.11, II da
LGPD eo seguinte
I.
fica autorizada a coleta e o tratamento dos seguintes dados pessoais dos
representantes da PATROCI NADA; nome completo e cópias e números de identidade e de
CPF;

II.
a coleta e tratamento dos dados adma e^sedficados tem por finalidade viabilizar a
execução das obrigações conveniadas^ inclusive para que a ABDI identifique e entre em
contato com os representantes da PATROCINADA por meio de maling, mensagem
eletrônica ou contato telefônico;

III.

a ABDI não divulgará os dados pessoas coletados

Parágrafo Segundo. A ABDI é a contrcáadora dos dados pessoais tratados nesta Cláusula
podendo ser contatada por meio do seguinte endereço eletrônico: dpo@abdi.com.br.
Parágrafo Terceiro. A ABDI poderá manter e tratar os dados pessoais durante todo o
período em queforem necessários ao ati ngi mento dasfi naiidades ad ma destacadas

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 á 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 da PATROCINADA, na quáidade de titulares dos
dados, poderão exercer, no que couber, os diretos previstos no art. 18 da LGPD.
Parágrafo Sexto. Os representantes da PATROCI NADA poderão revogar a anuência aqui
manifestada, ou solicitar que sqam eliminados os seus dados pessoais não anonimizados,
ficando d entes que isto poderá i rrpedi r a conti nuidade da reiação conveniada

ÇLAUSULA DÉCJ MA TERCEI RA -DAS DlSPOSl ÇOES GERAIS

;

Qualquer omissão ou tolerânda das Partes, rx)que diz respeito à exigênda do currprimento
das obrigações aqui previstas, não constitui rá novação ou renúnda, nem prej udicará seu
di reito de, a qualquer tempo, exigir a fiel execução das mesmaa

Parágrafo Único. As alterações deste CONVÊNIO somente serão vãidas quando celebradas
por escrito, mediante Aditivo, salvo Parágrafo Primeiro da Cláusula Primeira
flAiiciiiAnpriM/vr,.i»DTA_nncr,Dn

■

É elato pelas Partes o foro de Brasília, Distrito Federá, para dirimir quaisquer dúvidas
controvérsias oriundas deste CONVÊNIO, com exdusão de qualquer outro, por

privilegiadoquesqaou venhaaser.

y
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E, por estarem asam de acx)rdo, as Partesfirmam este CONVÊNIO em 2(duas) vias, de igual
teor eforma, para um só d^ato, na presença de duastestemunhas

Braália-DF,

rodnada;

PelaABDI:

Pel

Igor Nogueira Caivet

GUILHERME?

Presidente

Diretor Presidente

Carlos Geraldo Santana de Oliveira
Diretor

LEON^^ÉO GUILHERME LOURENÇO MOISÉS
Din

2)
Nome

CPF;

CPF;

U.

MACHADi

ice-Presi dente

I6P
Bnsjl

Protocolo de Assinatura(s)
o documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o
endereço http;//ecm.abdi.com.br/docflow/digitalSignChecker.jsf e utilize o código abaixo para
verificar se este documento é válido.

Código de verificação: DPSH-8NEV-2KTN-DKPV
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• Carlos Geraldo Santana de Oliveira -10/11/2021 17:21:03

• Igor Nogueira Calvet - 11/11/2021 15:28:35

