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Universidade Federal de Rondonópolis 

Pró-reitoria de Planejamento e Administração 

 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2022 - PROPLAD/UFR 
 

CHAMADA PÚBLICA DE FLUXO CONTÍNUO PARA CAPTAÇÃO DE PARCERIAS PARA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS 

 

 
A UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS - UFR, no uso de suas atribuições legais 
torna pública a presente CHAMADA PÚBLICA, para fins de credenciamento de 
instituições públicas e privadas visando o estabelecimento de termo de parceria 
interinstitucional, em regime de mútua cooperação, de acordo com as condições 
estabelecidas neste edital, nas Leis nº 8.666/93, 13.019/2014, no Decreto nº 8.726/2016 

 

1. DA FINALIDADE 

Esta Chamada Pública tem como objetivo captar, com proposta de cooperação mútua, 
instituições públicas e/ou privadas, com ou sem fins lucrativos, dispostas a contribuir 
para o fortalecimento da formação profissional, científica e tecnológica da comunidade 
acadêmica, auxiliando na promoção do desenvolvimento da UFR. 

 

2. DO OBJETO 

Constitui objeto da chamada pública a formalização de Acordos de Cooperação Técnica, 
visando o desenvolvimento e execução de programas e projetos que contemplem o 
fortalecimento das ações de ensino, pesquisa, extensão, inovação e desenvolvimento 
institucional na UFR. 

 

3. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

3.1 O Acordo de Cooperação Técnica visa contribuir para a promoção do fortalecimento 
e do desenvolvimento da UFR no Estado de Mato Grosso, através das seguintes ações: 

a) execução e difusão de conhecimento através de atividades de ensino, pesquisa, 
extensão, inovação e/ou desenvolvimento institucional; 



b) cooperação mútua na área de gestão em conformidade com as necessidades dos 
convenentes; 

c) desenvolvimento de cursos, programas, projetos e eventos de interesse comum no 
campo do ensino, da pesquisa, extensão, inovação e/ou desenvolvimento institucional; 

d) intercâmbio de conhecimentos, experiências e informações técnicas, científicas e 
culturais; 

e) intercâmbio de profissionais, alunos, egressos ou membros pertencentes as 
instituições envolvidas na cooperação mútua, em atividades que envolvam ensino, 
pesquisa, extensão, inovação e/ou desenvolvimento institucional, visando o 
aperfeiçoamento profissional; 

f) inserção dos alunos ou egressos da UFR no mundo do trabalho, por meio da 
divulgação das potencialidades acadêmicas, bem como a captação das necessidades, das 
demandas e da prospecção de oportunidades de estágio/emprego do setor produtivo; 

g) outras atividades correlatas, especificadas em planos de trabalho específicos, a 
critério das instituições parceiras. 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1 Os parceiros demandantes que venham a formalizar Acordo de Cooperação Técnica 
com a UFR devem ser idôneos e apresentar regularidade fiscal e trabalhista, bem como 
documentos que comprovem sua habilitação jurídica, os quais deverão ser verificados no 
momento da elaboração do instrumento de parceria, sendo as seguintes certidões 
negativas: 

4.1.1 Habilitação Jurídica 

a) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ 

b) Cópia da Carteira de Identidade, do CPF e da ata de eleição/indicação e posse no 
cargo do representante legal da entidade proponente. Em caso de representação por 
Procuração, encaminhar os documentos pessoais do autorizado, bem como o documento 
de procuração. 

c) No caso de Gestor Público Diploma/Nomeação em Diário Oficial. 

d) Preenchimento e envio de Carta de intenções para o estabelecimento de convênio 
junto a UFR, conforme modelo disponível no anexo I; 

4.1.2 Documentação referente à regularidade fiscal e trabalhista 

a) Certidão Negativa de Débitos Federais, emitida pela Receita Federal do Brasil; 

b) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo TST. 

c) Certidão de Regularidade perante o FGTS; 

d) Certidão Negativa de Débitos Estaduais, emitida pela secretaria de fazenda onde 
encontra-se a sede da entidade parceira; 



e) Certidão Negativa Municipal, emitida pela secretaria de fazenda onde encontra-se a 
sede da entidade pArceira. 

5. DO REGULAMENTO DA PARCERIA 

5.1 A instituição interessada em realizar a parceria com a UFR deverá formalizar sua 
intenção no TERMO DE INTERESSE, anexo I, com o tipo de ação a ser 
executada, bem como suas condições, duração e os serviços que serão abrangidos. 

5.2 A submissão do TERMO DE INTERESSE não implica aprovação imediata da parceria. 

5.3 A parceria será considerada válida após tramitação interna, análise jurídica e 
formalização do Acordo de Cooperação Técnica (Anexo II), assinado pelas partes, conforme 
normativa institucional da UFR.  

5.4 As condições para a realização da parceria, bem como a definição das 
responsabilidades de cada parte interessada serão ajustadas através de plano de 
trabalho individual e em comum acordo entre os partícipes. 

5.5 A UFR fará a análise do TERMO DE INTERESSE, seguindo a ordem de submissão 
dos mesmos; 

5.6 As instituições interessadas na parceria que não estiverem cumprindo as regras e 
condições fixadas neste edital, poderão ser imediatamente excluídas do rol de empresas 
credenciadas. 

6. DOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE 

6.1 Após análise da documentação, se esta estiver de acordo com as exigências deste 
edital, as propostas serão analisadas de acordo com os seguintes critérios: 

6.1.1 Benefícios oferecidos; 

6.1.2 Interesse da administração; 

6.2 Será vedado o apoio de empresas, instituições ou projetos cuja linha de atuação 
esteja em  desacordo com a imagem da UFR como instituição pública de ensino, pesquisa, 
extensão e inovação. 

6.3 Em caso de não aceite da proposta pela UFR, o interessado poderá interpor 
recurso via e-mail em até 15 dias úteis após a divulgação do resultado. 

6.4 Decididos os recursos, a UFR homologará os resultados e fará a publicação em sua 
página institucional. 

6.5 A homologação do resultado não gera direito a celebração da parceria. 

 

7. DA FORMALIZAÇÃO DA PARCERIA 

7.1 A   aceitação   do   TERMO   DE   INTERESSE não significa ainda firmamento de 
compromisso por parte da UFR, estando sujeito a: 

7.1.1 Interesse e demanda da UFR; 



7.1.2 Definição e detalhamento do objeto do acordo; 

7.1.3 Análise da Reitoria da UFR, além de outros setores envolvidos; 

7.1.4 Análise jurídica da minuta proposta, pela Procuradoria da UFR; 

7.2 Serão formalizados Acordos de Cooperação com as pessoas jurídicas que 
apresentarem documentação de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista. 

7.3 A UFR, a partir dos setores competentes, poderá solicitar os documentos que 
forem considerados necessários para a formalização da parceria. 

7.4 A UFR convocará a instituição para assinar o Acordo de Cooperação, conforme 
minuta  constante no Anexo II, deste edital. 

7.4.1 A minuta deverá ser preenchida e ajustada conforme a proposta apresentada pela 
instituição  que responder a esta chamada pública. 

7.5 O trâmite processual para o estabelecimento dos instrumentos de parceria 
seguirá os seguintes tramites: 

a. Validação dos documentos solicitados neste edital, realizados pela Proplad; 

b. Instrução de processo interno com parecer técnico a Reitoria da UFR; 

c. Manifestação da Reitoria consedirando os benefícios e interesses da UFR; 

d. Manifestação do Conselho Superior Universitário (CONSUNI) quanto a aprovação 
ou não aprovação do Termo de Interesse proposto pela instituição parceira; 

e. Construção do Plano de Trabalho que detalhará o objeto da parceria, os 
responsáveis, e os prazos para sua execução; 

7.6 O cumprimento das disposições contidas na parceria será submetido à avaliação 
anual. 

 

8. DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 
8.1 O Acordo de Cooperação Técnica não prevê a transferência de recursos 
financeiros por  parte da UFR à instituição parceira, assim como as atividades 
educacionais a serem desenvolvidas no âmbito deste acordo serão franqueadas aos 
participantes, não sendo geradoras de receita a qualquer um dos partícipes. 

 

9. DA VIGÊNCIA 

9.1 A vigência desta chamada pública será de fluxo contínuo a partir da data de sua 
publicação  e à qualquer momento as instituições que tiverem interesse em firmar parceria 
com a UFR poderão submeter o TERMO DE INTERESSE para credenciamento de 
acordo com o item 5  deste edital. 

9.2 O prazo de vigência do Acordo sobre o qual versa este edital será de, no máximo, 60 
(sessenta) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual 



período, mediante celebração de termo aditivo, desde que não ultrapasse o prazo 
máximo. 

9.3 O cumprimento das disposições contidas no Acordo será submetido à avaliação 
anual. 

 

10. DA IMPUGNAÇÃO, DA RETIFICAÇÃO, DA REVOGAÇÃO E DA ANULAÇÃO DO 
EDITAL 

10.1 A qualquer tempo este edital poderá ser impugnado por irregularidade por 
quaisquer interessados. 

10.2 A qualquer tempo este edital poderá ser revogado, retificado ou anulado, no todo 
ou em partes, por motivo de interesse público, sem que isso implique direito à indenização 
de qualquer natureza. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1 A submissão do TERMO DE INTERESSE não gera direito à celebração da parceria. 

11.2 Os casos omissos serão deliberados pela administração da UFR 

Rondonópolis, 15 de Agosto de 2022. 

JOSEMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA 
PRÓ-REITOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO  



 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS 
Av. dos Estudantes, 5055 - Cidade Universitária, Rondonópolis - MT, 78736-900 

 

ANEXO I 
TERMO DE INTERESSE 

 
Razão Social: 
Nome Fantasia: 
CNPJ: 
Telefone de Contato: 
E-mail de Contato: 
Endereço Completo: 
 
RESPONSÁVEL LEGAL PELA INSTITUIÇÃO 
Nome Completo: 
CPF:  
RG:                                                            Órgão Emissor do RG: 
 
 
DESCRIÇÃO DA PROPOSTA DE PARCERIA 
Qual é a proposta de parceria pretendida? 
 
 
 
PRAZO DE VIGÊNCIA (duração máxima 5 anos) 
Qual prazo de vigência? 
 
 

Declaro ter conhecimento do EDITAL Nº 003/2022 - PROPLAD/UFR – EDITAL CHAMADA 
PÚBLICA DE FLUXO CONTÍNUO PARA CAPTAÇÃO DE PARCERIAS PARA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE RONDONÓPOLIS, bem como declaro a veracidade das informações submetidas neste 
formulário. Declaro ciência que, para formalização de eventual instrumento jurídico com a 
UFR, a proposta deve atender aos objetivos do Edital e as empresas proponentes devem 
ser idôneas e apresentar regularidade fiscal e trabalhista, bem como documentos que 
comprovem sua habilitação jurídica, os quais serão verificados durante a elaboração e no 
momento da assinatura do respectivo instrumento. 

 

Rondonópolis, ___ de ____________ de 20__ 

 

 

_______________________________________ 

ASSINATURA E CARIMBO COM CNPJ 
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ANEXO II 

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO         Nº _____/UFR_____ QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE MATO GROSSO – UFR E 
___________________________________________PARA 
OS FINS QUE MENCIONA.  
PROCESSO Nº _____________________________  
 

 

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, de um lado a UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

RONDONÓPOLIS - UFR, pessoa jurídica de direito público, fundação pública integrante da Administração 

Indireta da União, vinculada ao Ministério da Educação, instituída pela Lei Federal nº 13.617 de 20 de 

março de 2018, inscrita no CNPJ sob o nº 35.854.176/0001-95, com sede na Avenida dos Estudantes, 

5055, Bairro Cidade Universitária, Rondonópolis-MT, CEP 78736-900, doravante denominada UFR, neste 

ano representada pela Magnífica Reitora ___________________, portadora do RG nº 

_________________, inscrita no CPF sob o nº _________________, residente e domiciliada em 

Rondonópolis/MT nomeada pela Portaria ______________________, publicado no DOU seção 

_______________,de outro lado o (a) (NEGRITO E CAIXA ALTA), pessoa jurídica de direito 

(público/privado), inscrita no CNPJ sob o nº___________________, com sede na cidade de 

________________, Estado de _____________, na (Rua/Av)______________, nº ____, Bairro 

___________, CEP ___________, doravante denominada __________, neste ato representada por seu 

(sua) (representante legal), Sr(a). (NEGRITO E CAIXA ALTA), portador (a) da Cédula de Identidade nº 

__________, emitida pela SSP/__ e do CPF nº _____________. 

Considerando os interesses recíprocos dos partícipes na consecução do objeto deste instrumento; 

RESOLVEM celebrar o presente ACORDO DE COOPERAÇÃO, sujeitando-se os partícipes, no que couber, 

às normas da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações, mediante cláusulas e condições a seguir 

estipuladas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente Acordo de Cooperação tem por objeto a execução do Projeto ____________, a ser 

executada pela UFR por intermédio da (__faculdade/departamento__) que visa 

_____________________________________________________ objetivo do projeto. 

 

Parágrafo único - Para atingir o objeto pactuado, os partícipes obrigam-se a cumprir o Plano de Trabalho 

elaborado em conformidade com o disposto no § 1º do art. 116 da Lei nº 8.666/93 e aprovado nas 

instâncias competentes das partes, o qual integra este instrumento independentemente de transcrição. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA (___Nome da Instituição___)  

Caberá à (__Nome da Instituição__) o cumprimento das seguintes obrigações: 

 

A. Facilitar, por todos os meios, o exercício das atividades da UFR, promovendo o bom 

entendimento entre seus servidores, bem como, o fornecimento de informações ou 

esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados; 

B. Garantir livre acesso da equipe da UFR em suas dependências durante o trabalho in loco; 

C. Ceder a documentação necessária, quando solicitada, voltada ao alcance dos objetivos do 

presente Acordo ou Termo de Cooperação; 

D. Indicar ao menos um [01] técnico para acompanhar e auxiliar os trabalhos desenvolvidos; 

E. Providenciar autorização dos titulares de propriedades para que a equipe do projeto possa 

adentrar nos locais de pesquisa; 

F. Cooperar, no que estiver ao seu alcance, para o desenvolvimento do Projeto e atividades de 

interesse comum; 

G. Assegurar o fiel cumprimento do objeto deste instrumento; 

H. Comunicar por escrito aos partícipes qualquer alteração e/ou irregularidade na execução deste 

instrumento. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA UFR 

Caberá à UFR, por intermédio do (___instituto/departamento___) o cumprimento das obrigações de: 

 

A. Executar o objeto pactuado conforme Plano de Trabalho em anexo; 

B. Disponibilizar professores e técnicos capacitados para desenvolverem os trabalhos pertinentes 

à execução do Projeto, os relatórios e demais atividades previstas; 

C. Quando couber, utilizar alunos na condição de bolsistas e/ou estagiários no desenvolvimento e 

execução do Projeto, com a finalidade de dar maior celeridade, observando a Lei 11.788 de 25 

de setembro de 2008 e a Resolução CONSEPE nº 117 de 11 de agosto de 2009; 

D. Empregar seus melhores esforços, técnicas e métodos disponíveis na execução das atividades 

necessárias à consecução do objeto pactuado; 

E. Assegurar o fiel cumprimento do objeto deste instrumento; 

F. Comunicar por escrito aos partícipes qualquer alteração e/ou irregularidade na execução deste 

instrumento. 
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CLÁUSULA QUARTA – DOS DIREITOS À PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Os resultados técnicos, assim como, todo e qualquer desenvolvimento ou inovação tecnológica 

decorrente da execução do objeto deste Acordo de Cooperação serão atribuídos às partes, de acordo 

com a disposição legal, sendo vedada a sua divulgação total ou parcial sem o consentimento prévio e 

formal destes. 

 

Parágrafo único – No caso de Projeto de Pesquisa, este deverá observar e cumprir as legislações vigentes 

que disciplinam a propriedade intelectual, inovação científica e tecnológica, bem como a Resolução CD 

nº 18 de 10 de abril de 2007, que regulamenta o Decreto nº 5.563 de 11 de outubro de 2005 no âmbito 

da UFR estabelecendo medidas de incentivo à inovação, pesquisa cientifica e tecnológica para o 

ambiente produtivo, e produção intelectual. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS AÇÕES PROMOCIONAIS 

Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto do presente Acordo de Cooperação, quando 

possível a sua divulgação e mediante notificação dos partícipes, é obrigatório que seja destacada a 

colaboração destes. 

 

Parágrafo único – Nas ações promocionais oriundas do objeto desse Acordo de Cooperação devem ser 

observadas as informações contidas na Lei de Acesso a Informação nº 12.527 de 18 de novembro de 

2011, só será permitida a divulgação de informações do Projeto ou de parte dele caso não tenha sido 

classificado como tendo caráter sigiloso. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS  

Em razão do interesse mútuo na execução do objeto deste Acordo de Cooperação, o presente 

instrumento não conta com transferência de recursos entre os partícipes. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência deste instrumento é de ____ (_______) anos, com início a partir da publicação do 

seu extrato resumido no Diário Oficial da União (D.O.U), podendo ser prorrogado, com antecedência 

mínima de 60 (sessenta) dias do seu vencimento, caso haja interesse dos partícipes, mediante 

celebração de Termo Aditivo, não podendo exceder o prazo total de 60 meses. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS HUMANOS 

Os recursos humanos utilizados por qualquer dos partícipes nas atividades inerentes ao presente 

instrumento não sofrerão alterações na sua vinculação empregatícia e/ou funcional com as instituições 

de origem, as quais cabe responsabilizarem-se por todos os encargos de natureza trabalhista, 
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previdenciária, fiscal e securitária decorrentes. Inexiste, portanto, qualquer tipo de responsabilidade 

solidária entre os citados partícipes. 

 

CLÁUSULA NONA - DO ANTINEPOTISMO 

Em conformidade com o Decreto 7.203 de 2010, especialmente o art. 7º, as partes acordantes 

concordam e estão cientes da vedação à prática do nepotismo na execução do presente Acordo de 

Cooperação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO 

Caberá à UFR proceder a publicação do extrato do presente instrumento no Diário Oficial da União - 

DOU, no prazo estabelecido no Parágrafo Único do art. 61 da Lei nº 8666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO DOS DADOS 

11.1 Em razão da celebração do Acorde de Cooperação, que envolve Tratamento de Dados Pessoais, 
UFR e a parceira são separadamente consideradas Controladoras do Tratamento de Dados Pessoais, 
uma vez que cada Parte é capaz de determinar a finalidade e meios do Tratamento de Dados Pessoais 
em sua posse. 

11.2 Como ambas as Partes são separadamente consideradas Controladoras do Tratamento de Dados 
Pessoais, as disposições deste Anexo determinarão as diretrizes apropriadas para transferências e uso 
compartilhado de Dados Pessoais entre as Partes, bem como definirá os princípios pelos quais as Partes 
deverão nortear suas atividades, e as responsabilidades que cada Parte possui uma com a outra. 

11.3 Cada Parte compromete-se a cumprir integralmente os requisitos da legislação de proteção de 
dados aplicável vigente, incluindo, mas não se limitando à LGPD, como também a garantir que seus 
empregados, agentes e sub-contratados observem seus dispositivos. 

11.4 As Partes se comprometem a tratar os Dados Pessoais que possam estar relacionados ao objeto do 
presente Convênio somente nos estritos limites aqui previstos, e somente o quanto necessário para 
atingir as finalidades aqui dispostas, necessariamente embasando suas atividades de Tratamento em 
uma das bases legais apropriadas dispostas pelas Leis de Proteção de Dados. 

11.5 Cada Parte implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para assegurar que os 
Dados Pessoais não serão registrados, divulgados, processados, excluídos, perdidos, danificados, 
alterados, utilizados ou adulterados de maneira não autorizada. 

11.6 Cada Parte concorda que é inteiramente responsável por cumprir com os pedidos de Titulares dos 
Dados Pessoais em relação aos Dados Pessoais controlados por ela, respectivamente. 

11.7 As Partes se comprometem a auxiliar-se, na medida do possível, quando necessário, a cumprir com 
tais requisições. 
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11.8 Cada Parte concorda que é inteiramente responsável pela elaboração de seus próprios Relatórios 
de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (“RIPDs”), comprometendo-se a um auxílio mútuo em relação 
à elaboração dos RIPDs quando necessário e solicitado pela Parte contrária. 

11.9 As Partes poderão, na medida das suas obrigações como Controladoras dos Dados Pessoais, 
contratar e utilizar Operadores como prestadores de serviços terceirizados ou contratados, inclusive 
para fins de processar, hospedar e armazenar dados, para execução das suas atividades de Tratamento 
da maneira mais eficiente. Para tanto, as Partes deverão exigir de seus Operadores, o mesmo nível de 
proteção aos Dados Pessoais objeto do Tratamento previsto neste Convênio, responsabilizando-se 
integralmente neste sentido. 

11.10 Caso os Dados Pessoais tratados sob este Acorde de Cooperação sejam transferidos para outro 
país, as Partes garantirão que os Dados Pessoais sejam adequadamente protegidos. Para tanto, as Partes 
deverão acordar cláusulas contratuais específicas para determinada transferência, as quais 
contemplarão o conteúdo indicado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), quando e 
se aplicável. 

11.11 Os Dados Pessoais recebidos da outra Parte ou coletados diretamente do Titular serão utilizados 
e mantidos durante o período de vigência do Convênio, ou em caso de necessidade de cumprimento de 
obrigação legal ou regulatória, pelos prazos necessários para o exercício de direitos em processos 
judiciais, administrativos e arbitrais ou se outra base legal for aplicável. 

11.12 Na hipótese de término do Acorde de Cooperação, independentemente do motivo e, ausente 
qualquer base legal para manutenção dos Dados Pessoais prevista na LGPD, as Partes comprometem-
se a eliminar de seus registros e sistemas todos os Dados Pessoais a que tiverem acesso ou que 
porventura venham a conhecer ou ter ciência em decorrência deste Contrato. 

11.13 Sem prejuízo do disposto nas Cláusulas anteriores, a Parte que der causa ao acesso indevido, não 
autorizado e/ou além dos limites da autorização, a incidente, a perda de Dados Pessoais ou qualquer 
outro prejuízo decorrente do Tratamento de Dados Pessoais (“Incidente”), será a responsável por seus 
atos, bem como de seus empregados, representados ou terceiros contratados perante os Titulares, a 
ANPD ou qualquer outro órgão governamental, obrigando-se a Parte infratora a indenizar a Parte 
prejudicada e a ressarcir todos os danos a que comprovadamente der causa à Parte prejudicada, e aos 
Titulares dos Dados ou a terceiros, seja em âmbito administrativo e/ou judicial. 

11.14 Em caso de Incidentes envolvendo dados que tiverem sido transmitidos pelas partes, 
independentemente do motivo que o tenha ocasionado, comprometem-se a enviar comunicação por 
escrito, imediatamente a partir da ciência do Incidente, contendo, no mínimo, as seguintes informações: 
(i) data e hora do Incidente; (ii) data e hora da ciência pela PARCEIRA; (iii) relação dos tipos de dados 
afetados pelo Incidente; (iv) número de Titulares afetados; (v) dados de contato do encarregado de 
Dados Pessoais ou outra pessoa junto a qual seja possível obter maiores informações sobre o ocorrido; 
(vi) descrição das possíveis consequências do Incidente; e (v) indicação de medidas que estiverem sendo 
tomadas para reparar o dano e evitar novos Incidentes. Caso a PARCEIRA não disponha de todas as 
informações ora elencadas no momento de envio da comunicação, deverá enviá-las de forma gradual, 
de forma a garantir a maior celeridade possível, sendo certo que a comunicação completa (com todas 
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as informações indicadas) deve ser enviada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a partir da 
ciência do Incidente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA SUSPENSÃO, RESCISÃO E DENÚNCIA 

O objeto deste Acordo de Cooperação poderá ser suspenso e/ou rescindido a qualquer momento, 

mediante comunicação prévia, caso qualquer um dos partícipes não cumpra com quaisquer cláusulas 

aqui avençadas. 

 

Parágrafo único - O presente instrumento poderá, ainda, ser denunciado pelos partícipes a qualquer 

tempo, mediante notificação escrita, antes do término da execução do objeto do presente instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES 

Este Acordo de Cooperação poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo, nas cláusulas e condições 

vigentes legalmente cabíveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

O Foro para dirimir quaisquer questões provenientes deste Convênio, e que não possam ser resolvidas 

através de mútuos entendimentos no âmbito administrativo, é o da Subseção Judiciária de Rondonópolis 

– MT, em consonância com o que prescreve o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. 

 

E assim por estarem justas e acordadas as partes, assinam o presente eletronicamente, com a 

participação das testemunhas abaixo, para os efeitos legais. 

 

 

 

RONDONÓPOLIS/MT, ____ de ________________ de _______. 

 

 


