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ACORDO DE PARCERIA 

27192.02.01/2020.08-00 PARA PESQUISA, 

DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO - 

PD&I QUE ENTRE SI CELEBRAM AS 

PARTES INDICADAS NO PREÂMBULO 

DESTE INSTRUMENTO. 

 

A FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 

DA PESQUISA - FUNDEP, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº18.720.938/0001-41, com sede 

na Av. Pres. Antônio Carlos, 6627, Pampulha, 

Belo Horizonte/MG, CEP: 30161- 970, neste ato 

representada por seu Presidente, Prof. Alfredo 

Gontijo de Oliveira, doravante denominada 

COORDENADORA; 

 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO FACENS, 

instituição de ensino superior sediada à Rodovia 

Senador José Ermírio de Moraes, 1425 - Jardim 

Constantino Matucci, Sorocaba - SP, 18085-784, 

inscrita no CNPJ sob o nº 45.718.988/0001-67, 

neste ato representada por Sr. Lester de Abreu 

Faria, CPF 003.883.847-86, doravante 

denominada simplesmente IES 

PROPONENTE; 

 

A TECHNISCHE HOCHSCHULE 

INGOLSTADT, instituição científica e 

tecnológica sediada à Esplanade 10, 85049 

Ingolstadt, Alemanha, neste ato representada por 

seu presidente, Sr. Walter Schober, 

passaporteF9MC21P76, doravante denominada 

simplesmente ICTASSOCIADA; 

 

O INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 

AERONÁUTICA, instituição científica e 

tecnológica sediada à Praça Marechal Eduardo 

Gomes, 50 - Vila das Acacias, São José dos 

Campos - SP, 12228-900, inscrita no CNPJ sob o 

nº 00.394.429/0020-73, neste ato representada 

por Sr. Anderson Ribeiro Correia, CPF 

157.764.898-65, doravante denominada 

simplesmente ICTASSOCIADA; 

 

A ROBERT BOSCH LIMITADA, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNJP/MF 

sob o nº 45.990.181/0001-89, com sede na Via 

Anhangüera, n. km. 98, bairro Vila Boa Vista, 

CEP 13065-900,  Campinas, SP, neste ato 

representado por seu representante legal Sr. 

Bruno Mori, CPF nº 221.462.428-76 e Sr. 

Leandro Cordeiro Mandu, CPF nº 327.134.158-

PARTNERSHIP AGREEMENT 

27192.02.01/2020.08-00 FOR RESEARCH, 

DEVELOPMENT, AND INNOVATION - 

PD&I THAT BETWEEN THEM 

CELEBRATE THE PARTS INDICATED IN 

THE PREAMBLE OF THIS INSTRUMENT. 

  
The FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 

DA PESQUISA - FUNDEP, enrolled with the 

CNPJ/MF under No. 18.720.938/0001-41, with 

headquarters at Av. Pres. Antônio Carlos, 6627, 

Pampulha, Belo Horizonte/MG, CEP: 30161- 

970, herein represented by its President, Prof. 

Alfredo Gontijo de Oliveira, 

hereinafter COORDINATOR; 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO FACENS, a 

scientific and technological institution located at 

Rodovia Senador José Ermírio de Moraes, 1425 - 

Jardim Constantino Matucci, Sorocaba - SP, 

18085-784, enrolled in the CNPJ under nº 

45.718.988/0001-67, herein represented by Mr. 

Lester de Abreu Faria, CPF 003.883.847-86, 

hereinafter simply called PROPONENT IES; 

  

TECHNISCHE HOCHSCHULE 

INGOLSTADT, a scientific and technological 

institution based at Esplanade 10, 85049 

Ingolstadt, Germany, hereby represented by its 

president, Mr. Walter Schober, 

passportF9MC21P76, hereinafter referred to 

simply as ICT ASSOCIATED; 
  
 

The INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 

AERONÁUTICA, a scientific and technological 

institution located at Praça Marechal Eduardo 

Gomes, 50 - Vila das Acacias, São José dos 

Campos - SP, 12228-900, enrolled with the CNPJ 

under number 00.394.429/0020-73, herein 

represented by Mr. Anderson Ribeiro Correia, 

CPF 157.764.898-65, hereinafter simply 

called ICT ASSOCIATED; 

  

ROBERT BOSCH LIMITADA, a private legal 

entity, registered at the CNJP/MF under nº 

45.990.181/0001-89, with headquarters at Via 

Anhangüera, n. km. 98, Vila Boa Vista district, 

Zip Code 13065-900, Campinas, SP, herein 

represented by its legal representative Mr. Bruno 

Mori, CPF nº 221.462.428-76 and Mr. Leandro 

Cordeiro Mandu, CPF nº 327.134.158-37, 
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37, doravante denominadaEMPRESA; 

 

A FORD MOTOR COMPANY BRASIL 

LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNJP/MF sob o nº 03.470.727/0001-

20, com sede na Avenida do Taboão, número 

899, Bairro Rudge Ramos – São Bernardo do 

Campo - São Paulo, CEP 09.655-900, neste ato 

representado por seu representante legal Sra. 

Verônica Wildberger Lisbôa, CPF nº 

791.996.825-91, doravante 

denominadaEMPRESA; 

 

A ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE 

RENOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

SOROCABANA, instituição de ciência e 

tecnologia - ICT, interveniente administrativa 

e financeira, sediada à Rodovia Senador José 

Ermírio de Moraes, 1425 - Jardim Constantino 

Matucci, Sorocaba - SP, 18085-784, inscrita no 

CNPJ sob o nº 45.718.988/0001-67, neste ato 

representada por Sr. Antônio Roberto Beldi,  

doravante denominada simplesmente  

GESTORA dos recursos deste projeto. 

 

Todos conjuntamente denominados PARCEIROS, 

resolvem celebrar o presente Acordo de Parceria 

para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação - 

PD&I, em conformidade com as normas legais 

vigentes no Marco Legal de Ciência, Tecnologia e 

Inovação (Emenda Constitucional nº 85/15, Lei nº 

10.973/2004, Lei nº 13.243/2016 e Decreto nº 

9.283/2018), no âmbito do Programa ROTA 2030, 

que deverá ser executado com estrita observância 

das seguintes cláusulas econdições:  

 

CONSIDERANDO:  

I- Que o Governo Federal, nos 

termos do Decreto nº 9.557/18, instituiu o 

Programa Nacional Rota 2030, doravante 

denominado PROGRAMA, cujo objetivo é 

apoiar e promover o desenvolvimento 

tecnológico, a competitividade, a inovação, 

a segurança veicular, a proteção ao meio 

ambiente, a eficiência energética e a 

qualidade de automóveis, caminhões, 

ônibus, chassis com motor e autopeças; 

Que a Fundação de Desenvolvimento da 

Pesquisa – Fundep foi credenciada pelo 

Ministério da Economia, Indústria, 

Comércio Exterior e Serviços – MDIC 

como instituição coordenadora, nos termos 

hereinafter referred to as COMPANY; 

  

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. 

a private legal entity registered at the CNJP/MF 

under no. 03.470.727/0001-20, with headquarters 

at Avenida do Taboão, number 899, Bairro 

Rudge Ramos - São Bernardo do Campo - São 

Paulo, CEP 09.655-900, herein represented by its 

legal representative Mrs. Verônica Wildberger 

Lisbôa, CPF no. 791.996.825-91, hereinafter 

referred to as COMPANY; 

  

 
The ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE 

RENOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

SOROCABANA, a science and technology 

institution - ICT, administrative and financial 

player, based at Rodovia Senador José Ermírio de 

Moraes, 1425 - Jardim Constantino Matucci, 

Sorocaba - SP, 18085-784, registered at the 

CNPJ under nº 45. 718.988/0001-67, in this act 

represented by Mr. Antônio Roberto Beldi, 

henceforth simply called the MANAGER of the 

Project’s resources. 

 

All together called PARTNERS, decide to 

celebrate the present Partnership Agreement for 

Research, Development and Innovation - PD&I, 

in accordance with the legal norms in force in the 

Legal Framework of Science, Technology and 

Innovation (Constitutional Amendment nº 85/15, 

Law nº 10.973/2004, Law nº 13.243/2016 and 

Decree nº 9.283/2018), in the scope of the 

Program ROTA 2030, that should be executed 

with strict observance of the following clauses 

and conditions: 

  

CONSIDERING: 

I-                    That the Federal Government, 

under Decree No. 9.557/18, instituted the 

National Program Rota 2030, hereinafter 

called PROGRAM, whose objective is to 

support and promote technological 

development, competitiveness, innovation, 

vehicle safety, environmental protection, 

energy efficiency and quality of 

automobiles, trucks, buses, chassis with 

engine and auto parts; That the Research 

Development Foundation - Fundep was 

accredited by the Ministry of Economy, 

Industry, Foreign Trade and Services - 

MDIC as a coordinating institution, under 
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da portaria nº 86, de 12 de março de 2019, 

com a finalidade de coordenar o programa 

prioritário: biocombustíveis, segurança 

veicular e propulsão alternativa à 

combustão; 

 

II- Que a Fundep e o Comitê Técnico 

desse PROGRAMA divulgaram a 

oportunidade de pesquisa colaborativa aos 

pesquisadores vinculados a Instituições de 

Ensino Superior (IES), Instituições  

Científicas e / ou Tecnológicas (ICTs) 

públicas ou privadas, sem fins lucrativos, 

localizadas no território nacional, 

interessados em submeter propostas que 

visem o desenvolvimento de tecnologias e 

a oferta ao mercado de opções de 

eletrificação do powertrain veicular que 

tenham alta eficiência energética, utilizem 

biocombustíveis para a geração de energia 

e se adequem ao contexto brasileiro de 

infraestrutura de abastecimento, 

promovendo o desenvolvimento da 

indústria nacional, menor custo ao 

consumidor e redução da emissão dos 

gases de efeito estufa; 

 

III- Que a IES proponente, em 

parceria com a(s) ICT(s) Associada(s) e 

Empresa(s) constantes no preâmbulo deste 

instrumento, apresentou proposta para o 

eixo II – Condução Segura e Eficiente de 

Veículos, tendo o projeto sido selecionado 

por meio de Chamada Pública nº 01/2020, 

conforme resultado divulgado pela 

Coordenadora em03.07.2020; 

 

IV- Que a ACRTS, ICT mantenedora 

da IES proponente do projeto atuará como 

gestora administrativa e financeira dos 

recursos oriundos da parceria aqui 

estabelecida, mediante a anuência de todos 

os parceiros; 

 

V- Resolvem as Partes celebrar o 

presente Acordo de Parceria de modo a 

demonstrar o comprometimento de ambas 

quanto ao prosseguimento ao Projeto 

outrora selecionado, nos seguintes termos 

e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

the terms of Ordinance No. 86 of March 

12, 2019, with the purpose of coordinating 

the priority program: biofuels, vehicle 

safety and alternative propulsion to 

combustion.; 
 

II-                  That Fundep and the Technical 

Committee of this PROGRAM 

disseminated the opportunity for 

collaborative research to researchers linked 

to Higher Education Institutions (HEIs), 

Scientific and / or Technological 

Institutions (ICTs) public or private, non-

profit, located in the national territory, 

interested in submitting proposals aimed at 

developing technologies and offering the 

market options for powertrain vehicle 

electrification that have high energy 

efficiency, use biofuels for energy 

generation and are suitable for the 

Brazilian context of supply infrastructure, 

promoting the development of domestic 

industry, lower cost to the consumer and 

reduction of greenhouse gas emissions; 
  

 
 

III-                That the Proponent IES, in 

partnership with the Associated ICT(s) and 

Company(ies) listed in the preamble of this 

instrument, presented a proposal for Axis 

II - Safe and Efficient Driving of Vehicles, 

and the project was selected through 

Public Call No. 01/2020, as the result 

disclosed by the Coordinator on 

07.03.2020; 
 

IV-                That ACRTS, the maintainer ICT 

of IES proponent of the project, will act as 

administrative and financial manager of 

the resources from the partnership 

established here, with the consent of all 

partners; 
  

V-                  The Parties hereby resolve to 

enter into this Partnership Agreement in 

order to demonstrate their commitment to 

the continuation of the Project previously 

selected, under the following terms and 

conditions: 
  
FIRST CLAUSE - THE OBJECT 
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1.1. O presente Acordo de Parceria para 

PD&I tem por objeto o desenvolvimento do 

projeto intitulado Detecção de motociclistas 

no ponto cego do veículo utilizando sensor 

radar, adiante denominado Projeto, conforme 

anexos que passam a fazer parte deste 

instrumento, em conformidade com o disposto 

na Chamada Pública nº 01/2020, Manual de 

Operação da Fundep, e ainda: 

 

a) Anexo I: Plano de Trabalho; 

b) Anexo II: Planilha orçamentária e 

Cronograma de Desembolso 

c) Anexo III: Planilha de Atividades 

d) Anexo IV: Plano de trabalho dos 

bolsistas 

 

 

1.2. As Partes se comprometem e 

responsabilizam pela realização e 

desenvolvimento do Projeto, sem prejuízo dos 

demais diplomas que lhe aplique direta ou 

indiretamente ao presente Termo, as normas 

técnicas específicas em vigor, a saber 

 

a) Disposições relativas ao Programa 

Rota 2030 - Mobilidade e Logística, 

notadamente os preceitos da Lei no 

13.755, de 10 de dezembro de 2018, 

do Decreto no 9.557, de 8 de 

novembro de 2018, da Portaria ME no 

86, de 12 de março de 2019, e demais 

atos normativos a ele pertinentes; e 

 

b) Os recursos indicados na 

Cláusula Quarta deste 

instrumento devem ser 

executados observando o 

disposto Decreto nº 8.241, de 

21 de maio de2014. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PLANO DE 

TRABALHO 

 

2.1. O Plano de Trabalho define os objetivos 

a serem atingidos com o presente Acordo de 

Parceria, apresenta o planejamento dos 

trabalhos que serão desenvolvidos, detalha as 

atividades e as atribuições de cada um dos 

PARCEIROS, a alocação de recursos 

humanos, materiais e financeiros, bem como o 

1.1.    The present Partnership Agreement for 

PD&I has as object the development of the 

project entitled Detection of motorcyclists in 

the blind point of the vehicle using radar 

sensor, hereinafter called Project, according to 

annexes that become part of this instrument, in 

accordance with the provisions of the Public 

Call nº 01/2020, Operation Manual of Fundep, 

and also: 
  

a)               Annex I: Work Plan; 

b)              Annex II: Budget Spreadsheet 

and Disbursement Schedule; 

c)               Annex III: Activity Sheet; 

d)               Annex IV: Fellows' work plan. 

 

 
  

1.2.    The Parties are committed and 

responsible for the realization and 

development of the Project, without prejudice 

to other diplomas that directly or indirectly 

apply to this Term, the specific technical 

standards in force, as follows 
  

a)      Provisions related to the Rota 

2030 - Mobility and Logistics 

Program, notably the precepts of 

Law no. 13,755, of December 10, 2018, 

of Decree no. 9,557, of November 8, 

2018, of Ordinance ME no. 86, of 

March 12, 2019, and other normative 

acts related to it; and 
  

b)     The resources indicated in Clause 

4 of this instrument must be executed 

in compliance with the provisions of 

Decree No. 8,241 of May 21, 2014. 
  

 
 
 
CLAUSE TWO - OF THE WORK PLAN 

  

2.1.    The Work Plan defines the objectives to 

be achieved with this Partnership Agreement, 

presents the planning of the work that will be 

developed, details the activities and 

attributions of each one of the PARTNERS, 

the allocation of human, material and financial 

resources, as well as the physical and financial 
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cronograma físico- financeiro do projeto, a fim 

de possibilitar a fiel consecução do objeto 

desta parceria, estabelecendo objetivos, metas 

e resultados. 

 

2.2. Respeitadas as previsões contidas na 

legislação em vigor, a(s) IES/ICT(s), com a 

interveniência da GESTORA dos recursos do 

Projeto, fomentará/executará as atividades de 

pesquisa e desenvolvimento, conforme o 

Plano de Trabalho, sob as condições aqui 

acordadas, sendo parte integrante e 

indissociável deste Acordo. 

 

 

2.3. Na execução do Plano de Trabalho, a 

atuação dos PARCEIROS dar-se-á sempre de 

forma associada. Para tanto, os PARCEIROS 

indicam, na forma do item 3.1, seus 

respectivos Coordenadores Geral e  

Associado(s) (se houver) que serão 

responsáveis pela supervisão e pela gerência 

das atividades correspondentes ao Plano de 

Trabalho em suas respectivas IES/ICTs, 

considerando ainda o Coordenador Geral por 

responsável pelas sub entregas e entrega 

global do projeto, conforme definido no Plano 

de Trabalho sendo: 

 

2.3.1. A IES Proponente indicará seu 

representante para atuação na qualidade 

de Coordenador Geral do Projeto; 

 

2.3.2. A ICT Parceira indicará seu 

representante para atuação na qualidade de 

Coordenador Associado. 

 

2.4. Recaem sobre os Coordenadores do 

Projeto (Geral e Associado), designado pelas 

IES/ICTs, nos termos da alínea c, item 3.1.1., 

as responsabilidades técnicas e de articulação 

correspondentes. 

 

2.5. Situações capazes de afetar 

sensivelmente as especificações ou os 

resultados esperados para o Plano de Trabalho 

deverão ser formalmente comunicadas pelos 

Coordenadores de Projeto à IES/ICT e à 

EMPRESA, aos quais competirá avaliá-las e 

tomar as providências cabíveis. 

 

2.6. A impossibilidade técnica e científica 

chronogram of the project, in order to enable 

the faithful achievement of the object of this 

partnership, establishing objectives, goals and 

results. 
 

2.2.    In compliance with the provisions2.2 In 

compliance with the provisions contained in 

the legislation in force, the IES/ICT(s), with 

the intervention of the MANAGER of the 

Project's resources, will promote/execute the 

research and development activities, according 

to the Work Plan, under the conditions agreed 

herein, being an integral and indissociable part 

of this Agreement. 
  

2.3.    In the execution of the Work Plan, the 

actions of the PARTNERS will always be 

associated. For this purpose, the PARTNERS 

indicate, pursuant to item 3.1, their respective 

General and Associate Coordinators (if any) 

who will be responsible for the supervision 

and management of the activities 

corresponding to the Work Plan in their 

respective IES/ICTs, considering also the 

General Coordinator as responsible for the 

sub-deliveries and global delivery of the 

project, as defined in the Work Plan being: 
 

 
2.3.1.       IES Proponent will appoint its 

representative to act as General 

Coordinator of the Project; 
  

2.3.2.       ICT Partner will appoint its 

representative to act as Associate 

Coordinator. 
  

2.4.    Recall on the Project Coordinators 

(General and Associated), designated by the 

IES/ICTs, under the terms of paragraph c, 

item 3.1.1, the corresponding technical and 

articulation responsibilities. 
  

2.5.    Situations capable of significantly 

affecting the specifications or the expected 

results for the Work Plan must be formally 

communicated by the Project Coordinators to 

the IES/ICT and the COMPANY, who will be 

responsible for evaluating them and taking the 

appropriate measures. 
  

2.6.    The technical and scientific impossibility 

as to the fulfillment of any phase of the Work 
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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 à consequente extinção 

deste Acordo, bem como a devolução integral 

dos recursos disponibilizados com as devidas 

correções. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS 

ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES 

 

3.1. São responsabilidades e obrigações, além dos 

outros compromissos assumidos neste Acordo de 

Parceria em PD&I: 

 

3.1.1. Da COORDENADORA: 

 

a) Transferir os recursos financeiros, 

conforme estabelecido no Cronograma 

de Desembolso contido no Plano de 

Trabalho; 

b) Analisar e emitir parecer sobre os 

aspectos técnicos e financeiros das 

prestações de contas apresentadas, 

decidindo sobre a regularidade ou não da 

aplicação dos recursos transferidos, 

podendo para tanto, submeter essa 

apreciação a uma auditoria independente; 

e 

c) Acompanhar a execução do 

Projeto, de acordo com as políticas 

operacionais e normas internas da 

FUNDEP e legislação aplicável. 

d) Deliberar junto às instâncias 

competentes, a respeito de alterações que 

forem solicitadas no plano de trabalho 

pelos demais PARCEIROS. 

 

3.1.2. Das IES PROPONENTE e ICTs 

ASSOCIADA(s): 

 

a) Aplicar os recursos repassados 

exclusivamente nas atividades 

relacionadas à consecução do objeto deste 

Acordo de Parceria para PD&I; 

b) Manter rigoroso controle das 

despesas efetuadas e dos respectivos 

comprovantes com vistas à prestação de 

contas da execução do objeto deste 

Plan that is duly proven and justified will lead 

to the suspension of its respective activities 

until there is an agreement between the 

PARTNERS regarding the alteration, 

adequacy or termination of the Work Plan and 

the consequent extinction of this Agreement, 

as well as the full return of the resources made 

available with the due corrections. 

 
  

 
 

CLAUSE THREE - DUTIES AND 

RESPONSIBILITIES 

  
3.1 These are responsibilities and obligations, in 

addition to the other commitments assumed in this 

Partnership Agreement in RD&I: 
  

3.1.1.          From COORDINATOR: 

  

a)               Transfer the financial resources 

as established in the Disbursement 

Schedule contained in the Work Plan; 
b)              To analyze and issue an opinion 

on the technical and financial aspects of 

the rendering of accounts presented, 

deciding on the regularity or otherwise of 

the application of the transferred 

resources, and to this end, it may submit 

this evaluation to an independent audit; 

and 
c)               Monitor the Project's execution, 

according to FUNDEP's operational 

policies and internal rules and applicable 

legislation. 

d)               Deliberate with the competent 

instances, regarding changes that are 

requested in the work plan by the other 

PARTNERS. 

 
  

3.1.2.          Of the PROPONENT IES and 

ASSOCIATED ICTs: 

  

a)                     To apply the resources 

transferred exclusively in the activities 

related to the achievement of the object of 

this Partnership Agreement for RD&I; 
b)                     Maintain strict control of 

expenses incurred and the respective 

receipts with a view to rendering accounts 
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Acordo; 

c) Prestar aos parceiros 

esclarecimentos e informações sobre os 

recursos recebidos e a respectiva situação 

de execução dos projetos aprovados, nos 

termos deste Acordo; 

d) Monitorar, avaliar e prestar contas 

nos termos deste Acordo; 

e) Executar as atividades de sua 

responsabilidade, previstas no Plano de 

Trabalho, de modo diligente e eficiente, 

com rigorosa observância dos padrões 

tecnológicos vigentes e prazos fixados; 

f) Assegurar o acesso das pessoas 

indicadas pelos demais PARCEIROS, 

quando necessário, aos locais necessários 

à execução das atividades relativas ao 

projeto, desde que previamente agendado. 

g) Fornecer sempre que solicitado, 

as informações técnicas de seu 

conhecimento, incluindo catálogos 

técnicos e demais elementos necessários à 

execução do projeto; 

i) cumprir integralmente o Projeto 

com qualidade, diligência e respeito; 

j) prover a infraestrutura necessária 

para a execução do Projeto; 

k) zelar pela reputação dos 

PARCEIROS; 

l) envidar todos os esforços e se 

responsabilizar pelas ações necessárias 

para o cumprimento dos procedimentos; 

m) informar à GESTORA dos 

recursos do Projeto e à 

COORDENADORA do Programa, por 

escrito, quando ocorrer interrupção 

temporária no atendimento por qualquer 

motivo, com a devida antecedência e 

esclarecendo o período previsto; 

n) comunicar, por escrito, à 

GESTORA dos recursos do Projeto e à 

COORDENADORA do Programa 

eventuais mudanças de dados cadastrais 

(endereço comercial, telefone, dados 

bancários, dentre outros); 

o) ser responsável técnica e 

operacional pelas atividades descritas no 

presente instrumento e Anexos, de forma 

a permitir a consecução do seu objeto; 

p) prestar contas do andamento do 

cronograma de atividades descritos nos 

termos deste instrumento e Anexos, em 

of the execution of the object of this 

Agreement; 
c)                     Provide the partners with 

clarifications and information on the 

resources received and the respective 

implementation status of the approved 

projects, in accordance with this 

Agreement; 
d)                     To monitor, evaluate and 

account for the terms of this Agreement; 

e)                     To execute the activities of its 

responsibility, foreseen in the Work Plan, 

in a diligent and efficient way, with strict 

observance of the current technological 

standards and established deadlines; 
f)                      Ensure the access of the persons 

indicated by the other PARTNERS, when 

necessary, to the places necessary for the 

execution of the activities related to the 

project, as long as previously scheduled. 
g)                     Provide, whenever requested, 

the technical information of your 

knowledge, including technical catalogs 

and other elements necessary for the 

execution of the project; 
i)                       Fully comply with the Project 

with quality, diligence and respect; 

j)                       provide the necessary 

infrastructure for the execution of the 

Project; 

k)                     watch over the reputation of the 

PARTNERS; 

l)                       make every effort and take 

responsibility for the actions necessary to 

comply with the procedures; 
m)                   inform the Project resources 

MANAGER and the COORDINATOR of 

the Program, in writing, when there is a 

temporary interruption in the service for 

any reason, with due notice and clarifying 

the period foreseen; 

n)                     communicate, in writing, to the 

Project resources MANAGER and to the 

COORDINATOR of the Program 

eventual changes of registration data 

(business address, telephone, bank details, 

among others); 
o)                     be technically and operationally 

responsible for the activities described in 

this instrument and its annexes, in order to 

allow the achievement of its object; 
p)                     to account for the progress of 
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conformidade com o disposto no Manual 

de Operação da FUNDEP e normas 

específicas da GESTORA dos recursos do 

Projeto; 

q) Remeter, dentro de 30 (trinta) 

dias, contados das respectivas alterações, 

as informações relativas à mudança de 

seus atos constitutivos e de designação de 

novos representantes legais. 

 

 

 

3.1.3. Da(s) EMPRESA(S): 

 

a) Realizar a contrapartida 

econômica conforme descrição no Plano 

de Trabalho, anexo a este Acordo. Para as 

contrapartidas econômicas devem ser 

apresentada comprovação/prestação de 

contas; 

 

b) Colaborar, nos termos do plano 

de trabalho, para que o Acordo alcance os 

objetivos nele descritos; 

c) Notificar aos parceiros, por 

escrito, quando do acontecimento de 

qualquer fato extraordinário ou quaisquer 

não observâncias as condições para boa e 

integral execução das atividades descritas 

neste Acordo; 

d) Fornecer todos os dados, 

informações e documentação necessários 

ao desenvolvimento das atividades 

relacionadas à consecução do objeto deste 

Acordo de Parceria; 

e) Assegurar o acesso das pessoas 

indicadas pelos PARCEIROS, aos locais 

necessários à execução das atividades 

relativas ao projeto, desde que 

previamente agendado; 

f) cumprir com as atividades 

definidas no Projeto; 

g) remeter, dentro de 30 (trinta) 

dias, contados das respectivas alterações, 

as informações relativas à mudança de 

seus atos constitutivos e de designação de 

novos representantes legais; 

h) notificar, por escrito, a 

GESTORA dos recursos do Projeto e a 

COORDENADORA do Programa sobre 

qualquer tipo de alteração nas normas 

internas, técnicas ou administrativas, que 

the schedule of activities described in the 

terms of this instrument and Annexes, in 

accordance with the provisions of the 

FUNDEP Operation Manual and the 

specific rules of the Project's resource 

MANAGER; 
q)                     To send, within 30 (thirty) days, 

counted from the respective alterations, 

the information related to the change of its 

constituent acts and the appointment of 

new legal representatives. 
  
 

3.1.3.       From COMPANY (ies): 

  

a)                     Perform the economic 

counterpart as described in the Work Plan 

attached to this Agreement. For the 

economic counterparts, proof/account 

must be presented; 
b)                     Collaborate, in accordance with 

the work plan, so that the Agreement 

achieves the objectives described therein; 
c)                     Notify the partners, in writing, 

upon the event of any extraordinary event 

or any failure to comply with the 

conditions for the good and complete 

performance of the activities described in 

this Agreement; 
d)                     To provide all data, information 

and documentation necessary for the 

development of activities related to the 

achievement of the object of this 

Partnership Agreement; 
e)                     Ensure the access of the persons 

indicated by the PARTNERS, to the 

places necessary for the execution of the 

activities related to the project, if 

previously scheduled; 
f)                      comply with the activities 

defined in the Project; 

g)                     to send, within 30 (thirty) days 

from the respective changes, the 

information regarding the change of its 

constitutive acts and the appointment of 

new legal representatives; 
h)                     notify, in writing, the resources 

MANAGER and the COORDINATOR of 

the Program about any kind of change in 

the internal, technical or administrative 

rules, which may have an impact on the 

relationship between the parties, in due 
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possam ter reflexo no relacionamento 

entre as partes, com a devida 

antecedência; 

i) fornecer, tempestivamente e com 

precisão, todas as informações e dados 

solicitados pela GESTORA dos recursos 

do Projeto e/ou ICT, necessários ao 

desenvolvimento das atividades 

contratadas e das prestações de contas 

referentes às contrapartidas previstas neste 

Acordo; 

j) notificar à GESTORA dos 

recursos do Projeto e a 

COORDENADORA do Programa, por 

escrito, quaisquer irregularidades que 

venham a ocorrer, em função da prestação 

dos serviços relacionados ao Projeto; 

l) fornecer todo e qualquer tipo de 

apoio que se fizer necessário para a 

realização das atividades; 

m) envidar esforços no sentido de 

manter uma relação estável, assente em 

regras claras de funcionamento com a 

GESTORA dos recursos do Projeto, ICT 

e COORDENADORA do Programa; 

n) dar rápido andamento às 

providências a seu cargo; e 

o) acompanhar, supervisionar, 

orientar e fiscalizar as ações relativas à 

execução deste Projeto. 

p)  

 

3.1.4. Da GESTORA DOS RECURSOS 

DO PROJETO: 

 

a) Aplicar os recursos repassados 

exclusivamente nas atividades 

relacionadas à consecução do objeto deste 

Acordo de Parceria para PD&I; 

b) Prestar às IES/ICTs informações 

sobre os recursos recebidos e a respectiva 

situação de execução dos projetos 

aprovados, nos termos deste Acordo; 

c) Executar a gestão administrativa 

e financeira dos recursos transferidos para 

a execução do objeto deste Acordo, em 

conta específica; 

d) Ter infraestrutura e pessoal 

necessários e adequados para gerenciar os 

recursos do projeto; 

e) Informar previamente à 

COORDENADORA os dados bancários e 

time; 
i)                      Provide, in a timely and 

accurate manner, all information and data 

requested by the MANAGER of the 

Project and/or ICT resources, necessary 

for the development of the activities 

contracted and the rendering of accounts 

related to the counterparts foreseen in this 

Agreement; 
j)                      notify the Project resources 

MANAGER and the COORDINATOR of 

the program, in writing, of any 

irregularities that may occur as a result of 

the provision of services related to the 

Project; 
l)                       to provide any kind of support 

that is necessary to carry out the activities; 

m)                make efforts to maintain a stable 

relationship, based on clear rules of 

operation with the Project resources 

MANAGER, ICT and COORDINATOR 

of the program; 
n)                     make rapid progress with the 

measures you are responsible for; and 

o)                     Follow up, supervise, guide, and 

inspect the actions related to the execution 

of this Project. 

 

 

 

 

 

3.1.4.          PROJECT RESOURCES 

MANAGER: 

  

a)                     To apply the resources 

transferred exclusively in the activities 

related to the achievement of the object of 

this Partnership Agreement for RD&I; 
b)                     Provide IES/ICTs with 

information on the resources received and 

the respective execution status of the 

approved projects, in accordance with this 

Agreement; 
c)                     Execute the administrative and 

financial management of the resources 

transferred for the execution of the object 

of this Agreement, in a specific account; 
d)                     Have the necessary and 

adequate infrastructure and personnel to 

manage the project resources; 
e)                     Inform COORDINATOR 
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cadastrais necessários à realização dos 

aportes financeiros, cuidando para que a 

conta corrente à qual serão destinados os 

recursos seja específica para o projeto, 

aberta em uma Instituição Financeira 

Oficial e que o recurso seja executado em 

conformidade com este Acordo de 

Parceria; 

f) Abrir conta bancária, nos moldes 

do disposto no item “d”, caso haja 

contrapartida econômica no projeto; 

g) Restituir à COORDENADORA 

do Programa 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 dias contados da data do 

término da vigência ou da denúncia deste 

Acordo de Parceria; 

h) Responsabilizar-se pelo 

recolhimento de impostos, taxas, 

contribuições e outros encargos 

porventura devidos em decorrência das 

atividades vinculadas a este Acordo de 

Parceria; 

i) Manter, durante toda a execução 

do Acordo de Parceria, 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) Nas compras de bens e nas 

contratações de serviços, aplicar as regras 

do Decreto nº 8.241/2014; 

k) 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 Acordo de Parceria; 

l) Manter registros contábeis, 

fiscais e financeiros completos e 

fidedignos relativamente à aplicação dos 

aportes recebidos da COORDENADORA 

do Programa e das contrapartidas 

financeiras por este Acordo de Parceria, 

fazendo-o em estrita observância às 

normas tributário-fiscais em vigor e, 

especialmente, à legislação que instituiu 

contrapartidas em atividades de PD&I 

beforehand the necessary banking and 

registration data for the realization of the 

financial contributions, taking care that 

the current account to which the resources 

will be destined is specific for the project, 

opened in an Official Financial Institution 

and that the resource is executed in 

accordance with this Partnership 

Agreement; 
f)                      Open a bank account, according 

to the provisions of item "d", if there is an 

economic counterpart in the project; 
g)                     Return to the 

COORDINATOR of the Program the 

remaining financial balances, pertinent to 

its respective contribution, including those 

coming from the revenues obtained from 

the financial investments made, not used 

in the agreed object, within a maximum 

period of 30 days counted from the date of 

the end of validity or termination of this 

Partnership Agreement; 
h)                     To be responsible for the 

payment of taxes, fees, contributions and 

other charges that may be due as a result 

of the activities linked to this Partnership 

Agreement; 
i)                      Maintain, during all the 

execution of the Partnership Agreement, 

all the qualification and qualification 

conditions required for its execution, 

being responsible for the good and 

integral execution of the activities 

described herein; 
j)                      In the purchase of goods and in 

the hiring of services, apply the rules of 

Decree nº 8.241/2014; 
k)                     Observe the principles of 

legality, efficiency, morality, publicity, 

economy, legality and impersonality, in 

the acquisitions and hiring carried out, as 

well as in the development of all its 

actions under this Partnership Agreement; 
l)                      To keep complete and reliable 

accounting, fiscal and financial records 

regarding the application of the 

contributions received from 

the COORDINATOR of the Program and 

the financial counterparts for this 

Partnership Agreement, doing so in strict 

compliance with the tax and fiscal rules in 

force and, especially, with the legislation 

that has instituted counterparts in RD&I 
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para a concessão de incentivos ou de 

benefícios dos quais a as partes sejam ou 

se tornem beneficiárias; 

m) Manter, com os recursos do 

projeto e sob sua coordenação direta, 

pessoal de pesquisa e desenvolvimento, 

através de contratação pela CLT, 

autônomos, bolsa ou estágio de pesquisa e 

desenvolvimento, disponível para a 

execução das atividades relativas a este 

Acordo de Parceria e ao Plano de 

Trabalho, em número e com 

conhecimento técnico-acadêmico 

suficientes; 

n) Providenciar a remuneração dos 

colaboradores, conforme previsto em 

orçamento específico aprovado, em 

conformidade, ainda, com o art. 4º da Lei 

nº8.958/1994; 

o) 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 

GESTORA dos recursos do Projeto e as 

ICTs ou EMPRESA, cabendo a 

GESTORA dos recursos do Projeto 

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 do Ministério do Trabalho e 

da Previdência Social a que der causa, 

com relação a toda a mão de obra por ela 

contratada em decorrência do presente 

Acordo de Parceria. 

p) Nos casos onde há repasse 

parcial de recursos para uma outra 

FUNDAÇÃO DE APOIO indicada por 

uma ICT ASSOCIADA é de 

responsabilidade da GESTORA dos 

recursos do Projeto da IES 

PROPONENTE, que assina esse Termo 

de Parceria, zelar pelo cumprimento de 

todas as normas previstas neste 

activities for the concession of incentives 

or benefits from which the parties are or 

become beneficiaries; 

 

m)                   Keep, with the project resources 

and under its direct coordination, research 

and development personnel, through 

hiring by CLT, freelancers, scholarships 

or research and development internships, 

available for the execution of activities 

related to this Partnership Agreement and 

Work Plan, in sufficient number and with 

sufficient technical-academic knowledge; 

 
n)                     Provide the remuneration of 

employees, as provided in a specific 

budget approved, in accordance with 

Article 4 of Law No. 8,958/1994; 

 
o)                     Comply with all the rules 

belonging to the Brazilian legal system, 

especially the labor, social security and 

tax rules derived from the relationship 

existing between them and their 

employees and/or contractors, during the 

execution of the Project that is the object 

of the Work Plan, so that under no 

circumstances shall an employment 

relationship be established between these 

employees, employees, servants or 

contractors of the MANAGER of the 

Project's resources and the ICTs or 

COMPANY, The MANAGER of the 

Project's resources is exclusively 

responsible for salaries and all labor and 

social security charges, as well as for 

labor claims filed, and for any infraction 

notices, and also for inspection by the 

Ministry of Labor and Social Security to 

which it gives cause, in relation to all 

labor contracted by it as a result of this 

Partnership Agreement. 

 
p)                     In cases where there is a partial 

transfer of resources to another SUPPORT 

FUNDAÇÃO indicated 

by an ASSOCIATED ICT, it is the 

responsibility of the MANAGER of the 

Project’s resources of the PROPONENT 

IES, who signs this Partnership 

Agreement, to ensure compliance with all 

the rules set forth in this instrument. It is 
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instrumento. Sendo necessário ainda que 

estabeleçam um instrumento jurídico a 

parte que formalize essa relação. 

q) Disponibilizar todos os registros 

de execução das despesas do referido 

projeto, desde que seja solicitada, 

formalmente pela IES proponente; 

r) Para fins de Prestação de Contas, 

todos os documentos fiscais 

comprobatórios de despesas devem ser 

emitidos em nome da GESTORA dos 

recursos do Projeto ou das FUNDAÇÕES 

DE APOIO das ICT ASSOCIADAS 

correspondente. 

 

3.2. Os Coordenadores de projeto poderão ser 

substituídos em conformidade com o disposto 

na Chamada. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS 

(APORTES, CONTRAPARTIDAS 

FINANCEIRAS E ECONÔMICAS) 

 

4.1.  Os Parceiros são responsáveis nos limites 

de suas obrigações pelas Contrapartidas 

Econômicas e Financeiras descritas no item 

4.2. Se por motivo devidamente justificado, o 

projeto for interrompido, será respeitada 

devida proporcionalidade para limitar as 

obrigações dentro de cada modalidade, 

previamente concordado (econômica ou 

financeira) e atividade até então executada. 

 

4.2. O valor total desse Acordo é de R$ 

1.702.310,50 (um milhões setecentos e dois 

mil trezentos e dez reais e cinquenta 

centavos), sendo: 

 

a) R$ 997.710,50 (novecentos e 

noventa e sete mil setecentos e dez reais 

e cinquenta centavos) referente ao aporte 

financeiro a ser aportado pela 

Coordenadora; 

 

b) R$40.000,00 (quarenta mil 

reais), referente a contrapartida econômica 

a ser aportado pelo  

Centro Universitário Facens. 

 

c) R$40.000,00 (quarenta mil 

reais), referente a contrapartida econômica 

also necessary to establish a legal 

instrument to formalize this relationship. 
 

 

q)                     To make available all the 

records of the execution of the expenses of 

the referred project, as long as it is 

formally requested by the proposing IES; 
r)                      For the purpose of Rendering 

Accounts, all tax documents evidencing 

expenses must be issued in the name of 

the MANAGER of the Project's 

resources or the corresponding ICT 

ASSOCIATED SUPPORT 

FUNDAÇÕES. 
  

3.2.    Project Coordinators may be replaced inn 

accordance with the provisions of the Call. 

 
   

CLAUSE FOUR - OF THE RESOURCES 

(CONTRIBUTIONS, FINANCIAL AND 

ECONOMIC COUNTERPARTS) 

  

4.1. The Partners are responsible within the 
limits of their obligations for the Economic and 
Financial Counterparts described in item 4.2. If, 
for duly justified reason, the project is 
interrupted, due proportionality will be 
respected to limit the obligations within each 
modality, previously agreed (economic or 
financial) and activity until then executed. 
 

 

4.2. The total value of this Agreement is R$ 

1,702,310.50 (one million seven hundred 

and two thousand three hundred and ten 

reais and fifty cents), being: 
  

a)                      R$ 997,710.50 (nine hundred 

and ninety-seven thousand seven 

hundred and ten reais and fifty 

cents) regarding the financial 

contribution to be made by 

the Coordinator; 

b)                     R$ 40,000.00 (forty thousand 

reais), referring to the economic 

counterpart to be contributed by the 

Centro Universitário Facens. 

  

c)                      R$40,000.00 (forty thousand 

reais), related to the economic 
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a ser aportado pela 

Technische Hochschule Ingolstadt. 

d) R$40.000,00 (quarenta mil 

reais), referente à contrapartida econômica 

a ser aportado pela 

Instituto Tecnológico de Aeronáutica. 

 

e) R$ 202.550,00 (duzentos e dois 

mil quinhentos e cinquenta reais), 

referente à contrapartida econômica a ser 

aportado pela empresa Robert Bosch 

Limitada. 

 

f) R$ 382.050,00 (trezentos e 

oitenta e dois mil e cinquenta reais), 

referente a contrapartida econômica a ser 

aportado pela empresa Ford Motor 

Company Brasil Ltda. 

 

 

4.3. Os aportes e contrapartidas (financeiras e 

econômicas) indicados nesta Cláusula serão 

distribuídos conforme cronograma de 

desembolso anexo neste Acordo, 

condicionado à aprovação das prestações de 

contas parciais técnicas e financeiras. 

 

4.4. Qualquer aumento ao orçamento do 

Plano de Trabalho executado por este Acordo 

de Parceria, que torne necessário o aporte de 

recursos adicionais, deverá ser prévia e 

formalmente analisado e aprovado 

COORDENADORA do Programa, devendo 

ser implementado tão somente após celebração 

de termo aditivo a este Acordo de Parceria. 

 

 

4.5. Observadas as demais disposições 

previstas neste Acordo de Parceria, os 

PARCEIROS acordam, desde já, que os 

valores mencionados no Plano de Trabalho 

são estimados com base nas premissas e 

termos especificados no mencionado Anexo. 

 

4.6. Do valor total repassado, a GESTORA 

dos recursos do Projeto poderá utilizar até 

6,381% (seis vírgula trezentos e oitenta e um 

por cento) para custear despesas operacionais 

para execução do Projeto, inclusive de 

contratação de equipe para operacionalizar o 

recurso financeiro destinado ao projeto e 

counterpart to be contributed by 

Technische Hochschule Ingolstadt. 

d)                     R$40,000.00 (forty thousand 

reais), related to the economic 

counterpart to be contributed by 

Instituto Tecnológico de Aeronáutica. 

  

e)                      R$ 202.550,00 (two hundred 

and two thousand five hundred and 

fifty reais), referring to the economic 

counterpart to be contributed by the 

company Robert Bosch Limitada. 
  

f)                      R$ 382,050.00 (three hundred 

and eighty-two thousand and fifty 

reais), referring to the economic 

counterpart to be contributed by Ford 

Motor Company Brasil Ltda. 
  
 

4.3. The contributions and counterparts 

(financial and economic) indicated in this 

Clause shall be distributed according to the 

disbursement schedule attached to this 

Agreement, subject to the approval of partial 

technical and financial accounts. 
  

4.4.    Any increase in the budget of the Work 

Plan executed by this Partnership Agreement, 

which makes it necessary to contribute 

additional resources, must be previously and 

formally analyzed and 

approved COORDINATOR of the 

Program, and must be implemented only after 

the conclusion of an additive term to this 

Partnership Agreement. 
  

4.5.    In compliance with the other provisions 

of this Partnership Agreement, the 

PARTNERS agree, from the outset, that the 

values mentioned in the Work Plan are 

estimated based on the premises and terms 

specified in the aforementioned Annex. 
  

4.6.    Of the total amount transferred, the 

MANAGER of the Project resources may use 

up to 6.381% (six point three hundred and 

eighty one percent) to fund operational 

expenses for the execution of the Project, 

including hiring a team to operate the financial 

resource allocated to the project and 
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terceirização de serviços para outras 

Fundações de Apoio definidas e justificadas 

no Plano de Trabalho, conforme disposto no 

Anexo II deste Acordo. 

 

4.7. Os valores dos recursos financeiros 

previstos nesta cláusula poderão ser alterados 

por meio de termo aditivo, com as necessárias 

justificativas e de comum acordo entre os 

PARCEIROS, o que implicará a revisão das 

metas pactuadas e a alteração do Plano de 

Trabalho. 

 

4.8. A transposição, o remanejamento ou a 

transferência de recursos de categoria de 

programação para outra poderão ocorrer com 

o objetivo de conferir eficácia e eficiência às 

atividades de ciência, tecnologia e inovação. 

 

4.8.1. No âmbito do projeto de 

pesquisa, desenvolvimento e inovação, o 

coordenador geral indicará a necessidade 

de alteração das categorias de 

programação e a distribuição entre grupos 

de natureza de despesa em referência ao 

projeto de pesquisa aprovado 

originalmente. 

 

4.8.2. Por ocasião da ocorrência de 

quaisquer das ações previstas no item 

anterior, a IES/ICT poderá alterar a 

distribuição inicialmente acordada, 

promover modificações internas ao seu 

orçamento, alterar rubricas ou itens de 

despesas, desde que não modifique o valor 

total do projeto. 

 

4.8.3. As alterações abordadas neste 

item 4.8 devem ter aprovação prévia da 

COORDENADORA do Programa, 

quando o recurso for referente ao aporte 

realizado por ela. 

 

4.9. São dispensáveis de formalização por 

meio de Termo Aditivo as alterações previstas 

que importem em transposição, 

remanejamento ou transferência de recursos 

de categoria de programação para outra, com o 

objetivo de conferir eficácia e eficiência às 

atividades previstas no Plano de Trabalho, 

desde que não haja alteração do valor total do 

projeto. 

outsourcing services to other Support 

Foundations defined and justified in the Work 

Plan, as provided in Annex II of this 

Agreement. 

 

4.7.    The values of the financial resources 

foreseen in this clause may be altered by 

means of an additive term, with the necessary 

justifications and in agreement among the 

PARTNERS, which will imply the revision of 

the agreed goals and the alteration of the Work 

Plan. 

 
4.8.    The transposition, relocation or transfer 

of resources from one programming category 

to another may occur with the objective of 

conferring effectiveness and efficiency to the 

activities of science, technology and 

innovation. 
  

4.8.1.          Within the research, 

development and innovation project, the 

general coordinator will indicate the need 

to change the programming categories and 

the distribution among groups of 

expenditure nature in reference to the 

originally approved research project. 
  

4.8.2.          Upon the occurrence of any of 

the actions foreseen in the previous 

item, IES/ICT may change the distribution 

initially agreed upon, promote internal 

modifications to its budget, change items 

or expense items, as long as it does not 

modify the total value of the project. 
  

4.8.3.          The changes addressed in this 

item 4.8 must have prior approval from 

the COORDINATOR of the 

Program, when the resource is related to 

the contribution made by her. 
  

  

4.9.    It is not necessary to formalize by means 

of an Additive Term the foreseen changes that 

are important in transposition, relocation or 

transfer of resources from one programming 

category to another, with the objective of 

conferring effectiveness and efficiency to the 

activities foreseen in the Work Plan, as long as 

there is no change in the total value of the 

project. 
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4.9.1.  Alterações na distribuição entre 

grupos de natureza de despesa e 

alterações de rubricas ou itens de 

despesas, necessárias para efetiva 

execução do projeto, ficarão dispensadas 

de prévia, hipótese em que o coordenador 

do projeto comunicará a alteração à 

IES/ICT, devendo constar as razões que 

ensejaram as alterações, indicando a 

necessidade de alteração das categorias 

de programação, as dotações 

orçamentárias e a distribuição entre 

grupos de natureza de despesa em 

referência ao projeto de pesquisa 

aprovado originalmente. 

 

4.10. Os saldos residuais das 

contrapartidas financeiras serão devolvidos à 

parte que realizar o aporte, desde que o valor 

total gasto seja, no mínimo, igualmente 

proporcional ao valor do aporte realizado pela 

COORDENADORA do Programa. Do 

contrário, deverá ser transferido para a 

Coordenadora o recurso remanescente de 

contrapartida financeira até que seja atingida a 

proporcionalidade de execução. 

 

Parágrafo único: as alterações previstas nos 

itens 4.8 e 4.9 devem ser comunicadas e 

previamente aprovadas pela COORDENADORA 

do Programa. 

 

4.11. Os PARCEIROS avençam que o 

valor estabelecido no item 4.2 “a” é fixo e 

irreajustável, nele estando incluídos todos os 

impostos, taxas, custos e despesas diretas e 

indiretas. 

 

4.12. Fica avençado entre as partes 

signatárias deste instrumento que, em 

havendo qualquer divergência, atraso ou 

inexistência de aportes (financeiros e/ou 

econômicos), a COORDENADORA do 

Programa reserva-se o direito de suspender a 

liberação dos recursos descritos no item 4.2 

“a”, somente assim voltando a fazer caso seja 

normalizada a situação. 

 

4.13. Eventuais ganhos financeiros 
com aplicação poderão ser revertidos para 
garantir a integral execução do objeto desta 
Parceria. 

4.9.1. Changes in the distribution among 

groups of expense nature and changes in 

items or items of expense, necessary for 

the effective implementation of the 

project, shall be waived in advance, in 

which case the project coordinator shall 

communicate the change to IES/ICT, 

and the reasons for the changes shall be 

stated, indicating the need to change 

programming categories, budget 

allocations and distribution among 

groups of expense nature in reference to 

the research project originally approved. 

  

  
 

4.10. The residual balances of the financial 

counterparts will be returned to the party that 

makes the contribution, provided that the total 

amount spent is at least equally proportional to 

the amount of the contribution made by 

the COORDINATOR of the Program. 

Otherwise, the remaining resource of the 

financial counterpart shall be transferred to the 

Coordinator until the execution proportionality 

is reached. 
  

Sole paragraph: the changes foreseen in items 

4.8 and 4.9 must be communicated and 

previously approved by the COORDINATOR of 

the Program. 

  

4.11.                     The PARTNERS agree that the 

value established in item 4.2 "a" is fixed and 

irreducible, including all taxes, fees, costs, and 

direct and indirect expenses. 

  
 

4.12.                     It is agreed between the 

signatory parties of this instrument that, in 

case of any divergence, delay or non-existence 

of contributions (financial and/or economic), 

the COORDINATOR of the Program reserves 

the right to suspend the release of the 

resources described in item 4.2 "a", only doing 

so again if the situation is normalized. 
 
 

4.13 Any financial gains with application may be 

reversed to ensure full execution of the object of 

this Partnership. 
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CLÁUSULA QUINTA - DO PESSOAL 

 

5.1. Cada PARCEIRO 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 

Acordo, de forma que não se estabelecerá, em 

hipótese alguma, vínculo empregatício ou de 

qualquer outra natureza com a 

COORDENADORA do Programa, EMPRESA e 

o pessoal da ICT e GESTORA dos recursos do 

Projeto e vice-versa, cabendo a cada PARCEIRO 

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 - DA PROPRIEDADE 

INTELECTUAL E DA CRIAÇÃO 

PROTEGIDA 

 

6.1. 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. 

 

6.1.1. As Partes desde já acordam que o 

desenvolvimento de projetos no contexto 

do objeto do presente acordo não impedirá 

desenvolvimentos internos independentes 

da EMPRESA, para os quais a EMPRESA 

poderá utilizar propriedade intelectual de 

titularidade própria e anterior à presente 

parceria, ou conhecimentos e 

desenvolvimentos que surjam, ainda que 

em período concorrente à vigência deste 

acordo, de forma diversa e original, em 

decorrência exclusivamente de atividades 

da própria EMPRESA. 

 

6.1.1.1. Fica ressalvada a 

confidencialidade das informações 

trocadas nos projetos desenvolvidos a 

 FIFTH CLAUSE - OF THE STAFF 

  
5.1. Each PARTNER is responsible, individually, 

for the fulfillment of labor, social security, land 

and tax obligations derived from the relationship 

existing between him/her and his/her employees, 

servants, administrators, agents and/or 

contractors, who collaborate in the execution of 

the object of this Agreement, so that it will not be 

established, under any circumstances, 

employment relationship or of any other nature 

with the COORDINATOR of the Program, the 

COMPANY and the staff of the ICT and 

the MANAGER of the resources of the Project 

and vice versa, with each PARTNER being 

responsible for the conduct, coordination and 

remuneration of its staff, and for managing and 

filing all documentation proving the regularity of 

the hiring. 

  

CLAUSE SIX - INTELLECTUAL 

PROPERTY AND PROTECTED 

CREATION 

  

6.1.    All data, techniques, technology, know-

how, trademarks, patents and any other 

intellectual/industrial property rights of a 

PARTNER that it may use for the execution of 

the Project shall remain its exclusive property, 

and the other PARTNER may not assign them, 

transfer them, dispose of them, disclose them 

or employ them in any other projects or in any 

other form without the prior written consent of 

its owner. 
  

6.1.1.       The Parties hereby agree that the 

development of projects in the context of 

the object of this agreement shall not 

prevent internal developments 

independent of the COMPANY, for which 

the COMPANY may use intellectual 

property owned and prior to this 

partnership, or knowledge and 

developments that arise, even in a period 

concurrent to the validity of this 

agreement, in a diverse and original 

manner, exclusively as a result of the 

activities of the COMPANY itself. 
  
6.1.1.1. The confidentiality of the 

information exchanged in projects 

developed from this partnership is 

reserved, under penalty of legal sanctions 
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partir desta parceria, sob pena das sanções 

legais aplicáveis à concorrência desleal 

em caso de violação. 

 

6.2. Todo desenvolvimento tecnológico 

passível de proteção intelectual, em qualquer 

modalidade, proveniente da execução do 

presente Acordo de Parceria, deverá ter a sua 

propriedade e co-titularidade dividida em 

percentuais iguais a 20% (vinte por cento) 

para cada parceiro. 

6.3. Um PARCEIRO se compromete a 

comunicar ao outro a ocorrência de quaisquer 

resultados passíveis de proteção intelectual e a 

manter o sigilo necessário para a proteção de 

tais resultados. 

6.4. As decisões relacionadas à preparação, 

processamento e manutenção da propriedade 

intelectual resultantes deste Acordo, no Brasil 

e em outros países, devem ser tomadas em 

conjunto pelos PARCEIROS ora acordantes. 

6.5. Os PARCEIROS devem assegurar, na 

medida de suas respectivas responsabilidades, 

que os projetos propostos e que a alocação dos 

recursos tecnológicos correspondentes não 

infrinja direitos autorais, patentes ou outros 

direitos intelectuais, assim como direitos de 

terceiros, porém se ocorrerem os 

PARCEIROS concordam que as medidas 

judiciais cabíveis na defesa ou em eventual 

ressarcimentos à terceiros serão assumidos 

especificamente por aqueles que 

comprovadamente incorreram na contrafação. 

6.6. Na hipótese de eventual infração de 

qualquer direito de propriedade intelectual 

relacionada às propriedades intelectuais 

porventura resultantes, os PARCEIROS 

concordam que as medidas judiciais cabíveis 

visando coibir a infração do respectivo direito 

devem ser adotadas em conjunto e 

proporcionalmente à titularidade acordada. 

6.7. As IES/ICTs e as EMPRESAS deverão 

colaborar para a efetivação da proteção do 

desenvolvimento tecnológico passível de 

proteção intelectual obtido da execução do 

presente Acordo, através do fornecimento de 

todos os dados necessários, bem como através 

da assinatura por si e por seus empregados, 

applicable to unfair competition in case of 

violation. 
  

 
6.2.    All technological development subject to 

intellectual protection, in any modality, 

resulting from the execution of this 

Partnership Agreement, shall have its 

ownership and co-ownership divided in 

percentages equal to 20% (twenty percent) for 

each partner. 

6.3.    A PARTNER undertakes to 

communicate to the other the occurrence of 

any results susceptible to intellectual 

protection and to maintain the confidentiality 

necessary for the protection of such results. 

6.4.    The decisions related to the preparation, 

processing and maintenance of intellectual 

property resulting from this Agreement, in 

Brazil and other countries, shall be taken 

jointly by the PARTNERS agreeing herein. 

6.5.    The PARTNERS shall ensure, to the 

extent of their respective responsibilities, that 

the proposed projects and the allocation of the 

corresponding technological resources do not 

infringe copyrights, patents or other 

intellectual rights, as well as the rights of third 

parties, but if they do, the PARTNERS agree 

that the judicial measures applicable in the 

defense or in any compensation to third parties 

shall be specifically assumed by those who 

have demonstrably incurred counterfeiting. 

6.6.    In the event of any infraction of any 

intellectual property right related to the 

intellectual properties that may result, the 

PARTNERS agree that the applicable judicial 

measures aimed at preventing the infraction of 

the respective right shall be adopted jointly 

and proportionally to the agreed ownership. 

 

6.7.    The IES/ICTs and the COMPANIES 

shall collaborate for the protection of the 

technological development susceptible of 

intellectual protection obtained from the 

execution of this Agreement, through the 

supply of all the necessary data, as well as 

through the signature by you and your 
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agentes, técnicos e pesquisadores de quaisquer 

documentos que se fizerem necessários, tais 

como procurações, autorizações, declarações, 

cessão de direitos patrimoniais dos inventores,  

formulários, e todos documentos necessários 

para formalizar o quanto disposto neste 

contrato. 

6.8. A ICT proponente ficará responsável 

pela realização do procedimento 

administrativo para proteção do 

desenvolvimento tecnológico junto ao Órgão 

competente no Brasil (Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial – INPI) e em outros 

países e comunicará formalmente ao(s) 

outro(s) PARCEIRO(s) e à Fundação de 

Apoio sobre a tramitação de todos os 

procedimentos levados a efeito para a 

proteção dos direitos de Propriedade 

Intelectual, resultantes do desenvolvimento do 

Projeto.  

 

6.8.1. As despesas constantes do 

procedimento administrativo para a 

proteção do desenvolvimento tecnológico 

junto aos Órgãos Competentes serão 

igualmente rateadas entre as IES/ICTs e 

EMPRESAS parceiras interessadas no 

registro conforme a proporção da 

titularidade acordada. 

 

6.8.2. As IES/ICTs proponente e 

associadas poderão outorgar poderes a 

qualquer PARCEIRO, desde que seja 

previamente acordado, para praticar todo e 

qualquer ato necessário para o depósito, 

acompanhamento e manutenção da 

propriedade intelectual resultantes do 

presente instrumento no Brasil e em 

outros países. 

 

6.9. A disponibilização de informações e 

dados técnicos para execução do Projeto não 

implica cessão ou licença de propriedade de 

um PARCEIRO a outro, ou sua livre 

exploração comercial. 

 

 

 

 

 

employees, agents, technicians and researchers 

of any documents that may be necessary, such 

as powers of attorney, authorizations, 

declarations, assignment of property rights of 

the inventors, forms, and all documents 

necessary to formalize as much as disposed in 

this contract. 

6.8.    The proposing ICT will be responsible 

for carrying out the administrative procedure 

for the protection of technological 

development with the competent body in 

Brazil (National Institute of Industrial 

Property - INPI) and in other countries and 

will formally communicate to the other 

PARTNER(s) and the Support Foundation 

about the processing of all procedures carried 

out for the protection of Intellectual Property 

rights, resulting from the development of the 

Project. 

  
6.8.1.       The expenses included in the 

administrative procedure for the 

protection of technological development 

with the Competent Bodies will also be 

apportioned between the IES/ICTs and 

partner companies interested in the 

registration according to the proportion of 

the agreed ownership. 
  
6.8.2.       The proposing IES/ICTs and 

associates may grant powers to any 

PARTNER, provided it is previously 

agreed, to perform any and all acts 

necessary for the deposit, monitoring and 

maintenance of intellectual property 

resulting from this instrument in Brazil 

and other countries. 
  

 
6.9.    The availability of information and 

technical data for the execution of the Project 

does not imply assignment or license of 

ownership from one PARTNER to another, or 

its free commercial exploitation. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DO USO E DA 

EXPLORAÇÃO DA PROPRIEDADE 

INTELECTUAL 

 

7.1. Os PARCEIROS definirão 

conjuntamente e em instrumento jurídico 

específico as condições para exploração 

comercial do desenvolvimento tecnológico 

passível de proteção intelectual porventura 

obtida no desenvolvimento do Projeto, 

inclusive na hipótese de licenciamento a 

terceiros. 

 

7.1.1. Fica desde já assegurado que a 

EMPRESA terá o direito de preferência ao 

licenciamento exclusivo de eventual 

desenvolvimento tecnológico passível de 

proteção intelectual, desde que cumpridas 

as cláusulas e condições do presente 

Acordo e conforme condições 

estabelecidas no instrumento jurídico 

próprio a ser celebrado entre a EMPRESA 

e IES/ICT. 

 

7.1.1.1. Para que a EMPRESA 

possa exercer o direito de preferência 

conforme descrito acima, deverá 

manifestar-se formalmente à IES/ICT em 

até 30 (trinta) dias, contados da data de 

encerramento do Acordo de Parceria. 

 

7.1.1.2. A EMPRESA tem o prazo para 

iniciar a exploração comercial ou licenciar 

(se for o caso) o objeto da propriedade 

intelectual em até 36 (trinta e seis) meses, a 

partir da data final do projeto. Findo o 

prazo, e não havendo exploração da PI por 

parte da EMPRESA, os direitos serão 

transferidos integralmente à IES/ICT, que 

ficará responsável por licenciar a outras 

empresas. Este prazo poderá ser revisto em 

casos imprevistos que impeçam a 

exploração comercial. 

 

7.2. Para o licenciamento exclusivo pelas 

EMPRESAS da parcela da PI que cabe aos 

IES/ICTs fica estabelecido que os direitos e 

obrigações dispostos no item 7.1.1, e poderão 

observar as seguintes possibilidades, desde 

que acordadas em instrumento jurídico 

específico: 

 

7.2.1. A IES/ICT poderá ser 

CLAUSE SEVEN - USE AND 

EXPLOITATION OF INTELLECTUAL 

PROPERTY 

  

7.1.    The PARTNERS shall define jointly and 

in a specific legal instrument, the conditions 

for the commercial exploitation of the 

technological development susceptible of 

intellectual protection that may be obtained in 

the development of the Project, including in 

the event of licensing to third parties. 
  

7.1.1.          It is hereby assured that the 

COMPANY will have the right of 

preference to the exclusive licensing of 

any technological development liable to 

intellectual protection, provided that the 

clauses and conditions of this Agreement 

are complied with and in accordance with 

the conditions established in the 

appropriate legal instrument to be signed 

between the COMPANY and IES/ICT. 
  
 

7.1.1.1.                            For the COMPANY to 

exercise the right of preference as 

described above, it must formally manifest 

itself to IES/ICT within 30 (thirty) days 

from the closing date of the Partnership 

Agreement. 
  

7.1.1.2. The COMPANY has the deadline 

to start commercial exploitation or license 

(if applicable) the object of the intellectual 

property in up to 36 (thirty-six) months, 

from the final date of the project. At the 

end of this period, and if there is no 

exploitation of IP by the COMPANY, the 

rights will be fully transferred 

to IES/ICT, which will be responsible for 

licensing to other companies. This term 

may be reviewed in unforeseen cases that 

prevent commercial exploitation. 
  

7.2.    For the exclusive licensing by the 

COMPANIES of the portion of the PI that 

falls to IES/ICTs, it is established that the 

rights and obligations set forth in item 7.1.1, 

and may observe the following possibilities, 

provided that agreed in a specific legal 

instrument: 
  

7.2.1.          The IES/ICT may be 
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remunerada com percentual de royalties 

sobre a receita líquida auferida com a 

comercialização de produtos e/ou serviços 

gerados a partir do desenvolvimento 

tecnológico passível de proteção 

intelectual, durante o prazo de vigência do 

instrumento jurídico específico, disposto 

no item 9.1 supra. Considera-se como 

“receita líquida”, o valor bruto auferido 

com a exploração comercial da 

propriedade intelectual deduzidos os 

tributos incidentes sobre a operação de 

venda, os valores relativos às vendas 

canceladas, devidamente comprovadas. 

 

7.2.2. A definição dos percentuais 

exatos dispostos nos itens 7.2.1 deverão 

ser acordados no momento da negociação 

entre os PARCEIROS visando a 

formalização do instrumento jurídico 

específico disposto no item 7.1 supra. 

 

7.3. Caso as EMPRESAS não manifestem 

interesse em obter licenciamento de eventual 

desenvolvimento tecnológico passível de 

proteção intelectual porventura resultante do 

desenvolvimento do presente Projeto, a 

IES/ICT poderá licenciar os direitos a 

terceiros, por meio de instrumento jurídico 

próprio. 

 

7.3.1. Os valores de 

remuneração deverão ser acordados caso a 

caso, à época da negociação do 

instrumento jurídico disposto no item 7.1, 

devendo as condições de exploração 

serem definidas em instrumento jurídico 

próprio. 

 

7.4. Caso as EMPRESAS tenham interesse 

em usar em suas próprias atividades o 

desenvolvimento tecnológico passível de 

proteção intelectual porventura gerada no 

âmbito do presente Acordo, deverá comunicar 

formalmente à IES/ICT. 

 

7.4.1. As EMPRESAS, para o uso do 

desenvolvimento tecnológico passível de 

proteção intelectual em suas próprias 

atividades, poderão pagar à IES/ICT 

Prêmio a ser estabelecido futuramente em 

instrumento específico, desde acordado 

pelas partes, sem qualquer remuneração 

remunerated with a percentage of royalties 

over the net revenue earned from the 

commercialization of products and/or 

services generated from the technological 

development subject to intellectual 

protection, during the term of validity of 

the specific legal instrument, provided in 

item 9.1 above. The "net revenue" is 

considered the gross amount earned with 

the commercial exploitation of the 

intellectual property less the taxes levied 

on the sale operation, the amounts related 

to the cancelled sales, duly proven. 

 

  

7.2.2.          The definition of the exact 

percentages set forth in items 7.2.1 shall 

be agreed upon at the time of negotiation 

among the PARTNERS aiming at the 

formalization of the specific legal 

instrument set forth in item 7.1 above. 
  

7.3.    In case the COMPANIES do not 

manifest interest in obtaining the licensing of 

any technological development that may result 

from intellectual protection, IES/ICT may 

license the rights to third parties, through its 

own legal instrument. 
  

 
 

7.3.1.                                  The amounts of 

remuneration shall be agreed upon on a 

case-by-case basis, at the time of 

negotiation of the legal instrument set 

forth in item 7.1, and the conditions of 

exploitation shall be defined in a separate 

legal instrument. 
  

7.4.    In case the COMPANIES are interested 

in using in their own activities the 

technological development susceptible to 

intellectual protection that may have been 

generated in the scope of this Agreement, they 

must formally communicate to IES/ICT. 
  

7.4.1.          The COMPANIES, for the use 

of the technological development 

susceptible of intellectual protection in 

their own activities, may pay to 

the IES/ICT a prize to be established in 

the future in a specific instrument, since 

agreed by the parties, without any 
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adicional, nos termos do instrumento 

específico que vier a ser celebrado, em 

que se estipule esta condição. O Prêmio 

será pago mediante condições 

estabelecidas à época da comunicação de 

interesse no uso da propriedade 

intelectual. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA DIVULGAÇÃO E 

DAS PUBLICAÇÕES 

 

8.1. 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 da PARTE referida. 

 

8.2. Fica vedado aos PARCEIROS utilizar, 

no âmbito deste Acordo de Parceria, nomes, 

símbolos e imagens que caracterizem 

promoção pessoal de autoridades ou 

servidores públicos. 

8.3. Os PARCEIROS não poderão utilizar o 

nome, logomarca ou símbolo um do outro em 

promoções e atividades afins alheias ao objeto 

deste Acordo, sem prévia autorização do 

respectivo PARCEIRO sob pena de 

responsabilidade civil em decorrência do uso 

indevido do seu nome e da imagem. 

 

8.4. As publicações, materiais de divulgação 

e resultados materiais, relacionados com os 

recursos do presente Acordo, deverão 

mencionar expressamente o apoio recebido 

dos PARCEIROS e o apoio financeiro da 

COORDENADORA e do Programa Rota 

2030, especialmente em seminários e eventos 

científicos e tecnológicos e publicações 

técnicas e científicas em revistas 

especializadas. A coordenadora deve ser 

citada exclusivamente como “Fundep– Rota 

2030”. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS INFORMAÇÕES 

CONFIDENCIAIS E SIGILOSAS 

 

9.1. Os PARCEIROS adotarão todas as 

medidas necessárias para proteger o sigilo das 

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS 

recebidas em função da celebração, 

additional remuneration, under the terms 

of the specific instrument that may be 

signed, in which this condition is 

stipulated. The Prize shall be paid subject 

to conditions established at the time of 

communication of interest in the use of 

intellectual property. 
 

CLAUSE EIGHT - DISCLOSURE AND 

PUBLICATIONS 

  
8.1.    The PARTNERS agree not to use the 

name of the other PARTNER or its employees 

in any advertising, press information or 

publicity relating to the contract or any 

product or service arising from it, without the 

prior written approval of the PART referred 

to. 
  

8.2.    It is forbidden for PARTNERS to use, 

within the scope of this Partnership 

Agreement, names, symbols, and images that 

characterize personal promotion of authorities 

or public servants. 

8.3.    PARTNERS may not use each other's 

name, logo or symbol in promotions and 

activities related to the object of this 

Agreement without prior authorization of the 

respective PARTNER under penalty of civil 

liability as a result of the improper use of 

his/her name and image. 
  

8.4.       The publications, dissemination 

materials and material results, related to the 

resources of this Agreement, shall expressly 

mention the support received from the 

PARTNERS and the financial support from 

COORDINATOR and Rota 2030 Program, 

especially in scientific and technological 

seminars and events and technical and 

scientific publications in specialized 

magazines. The coordinator must be cited 

exclusively as "Fundep - Rota2030". 

 
  

CLAUSE NINE - CONFIDENTIAL AND 

PROPRIETARY INFORMATION 

  

9.1.    The PARTNERS shall adopt all 

necessary measures to protect the 

confidentiality of the CONFIDENTIAL 

INFORMATION received as a result of the 
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desenvolvimento e execução do presente 

Acordo de Parceria, inclusive na adoção de 

medidas que assegurem a tramitação do 

processo, não as divulgando a terceiros, sem a 

prévia e escrita autorização da outro 

PARCEIRO. 

 

9.2. Os PARCEIROS informarão aos seus 

funcionários e prestadores de serviços e 

consultores que necessitem ter acesso às 

informações e conhecimentos que envolvem o 

objeto do Acordo, acerca das obrigações de 

sigilo assumidas, responsabilizando-se 

integralmente por eventuais infrações que 

estes possam cometer. 

 

9.3. Os PARCEIROS farão com que cada 

pessoa de sua organização, ou sob o seu 

controle, que receba informações 

confidenciais, assuma o compromisso de 

confidencialidade, por meio da assinatura de 

Termo de Confidencialidade. 

 

9.4. Não haverá violação das obrigações de 

CONFIDENCIALIDADE previstas no 

Acordo de Parceria nas seguintes hipóteses: 

 

9.4.1. 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 Acordo pelo 

PARCEIRO que a revele; 

 

9.4.2. Informações técnicas ou 

comerciais que sejam ou se tornem de 

domínio público, sem culpa dos 

PARCEIROS; 

 

9.4.2.1. Qualquer informação que 

tenha sido revelada somente em termos 

gerais, não será considerada de 

conhecimento ou domínio público. 

 

9.4.3. Informações técnicas ou 

comerciais que sejam recebidas de um 

terceiro que não esteja sob obrigação de 

manter as informações técnicas ou 

comerciais em confidencialidade; 

 

9.4.4. Informações que possam ter 

conclusion, development and execution of this 

Partnership Agreement, including the adoption 

of measures to ensure the processing of the 

process, not disclosing them to third parties, 

without the prior written authorization of the 

other PARTNER. 
  

9.2.    The PARTNERS shall inform their 

employees and service providers and 

consultants who need access to the 

information and knowledge involving the 

object of the Agreement, about the 

confidentiality obligations assumed, being 

fully responsible for any infractions that they 

may commit. 
  

9.3.    The PARTNERS will make each person 

in their organization, or under their control, 

who receives confidential information, assume 

the commitment of confidentiality, through the 

signature of Confidentiality Term. 
  

9.4.    There shall be no violation of the 

CONFIDENTIALITY obligations provided 

for in the Partnership Agreement in the 

following cases: 
  

9.4.1.          Technical or commercial 

information that is already known to the 

PARTNERS on the date of disclosure, or 

that has been proven to have been 

developed independently and unrelated to 

the Agreement by the PARTNER 

revealing it. 
  

9.4.2.          Technical or commercial 

information that is or becomes public 

domain, without fault of the PARTNERS; 
  
 

9.4.2.1.                            Any information that 

has been revealed only in general terms 

will not be considered knowledge or 

public domain. 
  

9.4.3.          Technical or commercial 

information that is received from a third 

party that is not under an obligation to 

keep the technical or commercial 

information confidential; 
  

9.4.4.          Information that may have 

disclosure required by law, judicial or 
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divulgação exigida por lei, decisão judicial 

ou administrativa; 

 

9.4.5. Revelação expressamente 

autorizada, por escrito, pelos PARCEIROS. 

 

 

9.5. A divulgação científica, por meio de artigos 

em congressos, revistas e outros meios, 

relacionada ao objeto deste instrumento poderá 

ser realizada mediante autorização por escrito 

dos PARCEIROS sendo observado os cuidados 

com relação a proteção prévia da  propriedade 

intelectual, e não deverá, em nenhum caso, 

exceder ao estritamente necessário para a 

execução das tarefas, deveres ou contratos 

relacionados com a informação divulgada. 

9.6. As obrigações de sigilo em relação às 

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS serão 

mantidas durante o período de vigência deste 

Acordo e pelo prazo de 5 (cinco) anos após 

sua extinção. 

 

 

9.7. Para efeito dessa cláusula, a classificação 

das informações como confidenciais será de 

responsabilidade de seu titular, devendo 

indicar os conhecimentos ou informações 

classificáveis como CONFIDENCIAIS por 

qualquer meio. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - CONFORMIDADE 

COM AS LEIS ANTICORRUPÇÃO 

 

10.1. Os PARCEIROS obrigam-se a 

observar rigidamente as condições contidas 

nos itens abaixo, sob pena de imediata e 

justificada rescisão do vínculo contratual. 

 

10.2. 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 

administrative decision; 
  
 

9.4.5.          Disclosure expressly authorized, 

in writing, by the PARTNERS. 
  

9.5. The scientific dissemination, through 

articles in congresses, journals and other 

means, related to the object of this instrument 

may be carried out with the written 

authorization of the PARTNERS, being 

observed the precautions regarding the 

previous protection of the intellectual 

property, and shall in no case exceed what is 

strictly necessary for the execution of the 

tasks, duties or contracts related to the 

information disclosed. 

9.6.    The confidentiality 

obligations in relation to the 

CONFIDENTIAL INFORMATION shall be 

maintained for the duration of this Agreement 

and for a period of five (5) years after its 

termination. 
  

9.7.    For the purpose of this clause, the 

classification of the information as 

confidential shall be the responsibility of its 

owner and shall indicate the knowledge or 

information classifiable as CONFIDENTIAL 

by any means. 
  

CLAUSE TEN - COMPLIANCE WITH 

ANTI-CORRUPTION LAWS 

  

10.1.                   The PARTNERS undertake to 

strictly observe the conditions contained in 

the items below, under penalty of immediate 

and justified termination of the contract. 
  

10.2.                   The PARTNERS declare that 

they are aware that their Legal Departments 

and/or hired lawyers are authorized, in case of 

practices that violate the precepts of this 

clause, to request the immediate opening of 

criminal, civil and administrative procedures 

applicable to each case: 
a)                  PARTNERS may not, under any 

circumstances, give or offer any type of 

gift, travel, advantages to any employee, 

servant, agent or director of another 

PARTNER, especially to those 

responsible for the supervision of this 
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fiscalização do presente Acordo. Serão 

admitidos apenas, em épocas específicas, 

a entrega de brindes, tais como canetas, 

agendas, folhinhas, cadernos, etc.; 

b) Os PARCEIROS somente poderão 

representar outro PARCEIRO perante 

órgãos públicos quando devidamente 

autorizado para tal, seja no corpo do 

próprio Acordo, seja mediante autorização 

prévia, expressa e escrita de seu 

representante com poderes para assim 

proceder; 

c) Os PARCEIROS e seus 

empregados/prepostos, quando agirem em 

nome ou defendendo interesses deste 

Acordo 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; 

d) 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 

Acordo; 

e) 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 Acordo tenha 

condições de continuar vigente. 

10.3. Para os fins da presente Cláusula, 

cada um dos PARCEIROS declara, ainda, 

neste ato que: 

i. não violou, viola ou violará as Regras 

Anticorrupção;  

ii. já tem implementado ou se obriga a 

implementar, durante a vigência deste 

Contrato, um programa de conformidade e 

treinamento razoavelmente eficaz na prevenção 

e detecção de violações das Regras 

Anticorrupção e dos requisitos estabelecidos 

nesta Cláusula; 

iii. tem ciência que qualquer atividade que 

viole as Regras Anticorrupção é proibida e que 

Agreement. Only gifts, such as pens, 

diaries, leaflets, notebooks, etc., will be 

accepted at specific times; 

 
b)                 PARTNERS may only represent 

another PARTNER before public bodies 

when duly authorized to do so, either in 

the body of the Agreement itself, or by 

prior express written authorization from 

its representative with powers to do so; 

 
c)                  The PARTNERS and their 

employees/agents, when acting on behalf 

or defending the interests of this 

Agreement before organs, authorities or 

public agents, may not give, receive or 

offer any gifts, advantages or favors to 

public agents, especially in order to obtain 

any kind of favor for the PARTNERS; 

 
d)                 The PARTNERS, when acting on 

behalf or defending their interests, may 

not provide confidential information to 

third parties or public agents, even if this 

will in some way facilitate compliance 

with this Agreement; 

 
e)                  The PARTNERS, upon learning 

that any of their employees have failed to 

comply with the premises and obligations 

agreed upon above, shall spontaneously 

denounce the fact, so that, together, they 

shall prepare and execute an action plan to 

(i) immediately remove the employee or 

agent; (ii) prevent the repetition of such 

acts and (iii) ensure that the Agreement is 

able to remain in force. 

 
10.3.                   For the purposes of this Clause, 

each of the PARTNERS declares, further, in 

this act that: 
i.   has not violated, violates or will violate the 

Anticorruption Rules; 
ii. has already implemented or undertakes to 

implement, during the term of this 

Agreement, a reasonably effective 

compliance and training program to prevent 

and detect violations of the Anticorruption 

Rules and the requirements set forth in this 

Clause; 
iii. is aware that any activity that violates the 

Anti-Corruption Rules is prohibited and 
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conhece as consequências possíveis de tal 

violação. 

10.4.  Qualquer descumprimento das 

Regras Anticorrupção pelas Partes, em 

qualquer um dos seus aspectos, ensejará a 

rescisão motivada imediata do presente 

instrumento, independentemente de qualquer 

notificação, observadas as penalidades 

previstas neste Acordo, bem como, a 

responsabilidade da parte inadimplente para os 

fins da presente Cláusula, cada um dos 

PARCEIROS declara, ainda, neste ato que: 

i. não violou, viola ou violará as Regras 

Anticorrupção;  

ii. já tem implementado ou se obriga a 

implementar, durante a vigência deste 

Contrato, um programa de conformidade e 

treinamento razoavelmente eficaz na prevenção 

e detecção de violações das Regras 

Anticorrupção e dos requisitos estabelecidos 

nesta Cláusula; 

iii. tem ciência que qualquer atividade que 

viole as Regras Anticorrupção é proibida e que 

conhece as consequências possíveis de tal 

violação. 

10.5.  Qualquer descumprimento das 

Regras Anticorrupção pelas Partes, em 

qualquer um dos seus aspectos, ensejará a 

rescisão motivada imediata do presente 

instrumento, independentemente de qualquer 

notificação, observadas as penalidades 

previstas neste Acordo, bem como, a 

responsabilidade da parte inadimplente por 

indenizar a parte prejudicada por eventuais 

danos decorrentes do descumprimento das 

Regras Anticorrupção. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - 

DECLARAÇÕES GERAIS 

 

11.1.  Este Acordo não estabelece, de forma 

alguma, uma relação empregatícia entre os 

administradores, gerentes, executivos, empregados 

e/ou terceiros relacionados de cada Parte, nem, por 

outro lado, qualquer relação empregatícia entre os 

administradores, gerentes, executivos, empregados 

e/ou terceiros relacionados de cada Parte. 

11.2. Nenhuma das Partes poderá delegar ou ceder 

seus direitos e obrigações estipuladas neste Acordo 

à terceiros, salvo se autorizado, por escrito, pela 

outra Parte. 

 

11.3.  As Partes serão responsáveis pela total e 

knows the possible consequences of such 

violation. 
10.4.                    Any breach of the Anti-

Corruption Rules by the Parties, in any of its 

aspects, shall result in the immediate 

motivated termination of this instrument, 

regardless of any notification, subject to the 

penalties provided in this Agreement, as well 

as the liability of the defaulting party for the 

purposes of this Clause, each of the 

PARTNERS further hereby declares that 
i.   has not violated, violates or will violate the 

Anticorruption Rules; 
ii. has already implemented or undertakes to 

implement, during the term of this 

Agreement, a reasonably effective 

compliance and training program to prevent 

and detect violations of the Anticorruption 

Rules and the requirements set forth in this 

Clause; 
iii. is aware that any activity that violates the 

Anti-Corruption Rules is prohibited and 

knows the possible consequences of such 

violation. 
10.5.                    Any breach of the Anti-

Corruption Rules by the Parties, in any of its 

aspects, shall result in the immediate 

motivated termination of this instrument, 

regardless of any notice, subject to the 

penalties provided in this Agreement, as well 

as the liability of the defaulting party to 

indemnify the injured party for any damages 

resulting from the breach of the Anti-

Corruption Rules. 
 

 

 
CLAUSE ELEVEN - GENERAL 

STATEMENTS 
  
11.1 This Agreement does not establish, in any 

way, an employment relationship between the 

directors, officers, executives, employees and/or 

related third parties of each Party, nor, on the other 

hand, any employment relationship between the 

directors, officers, executives, employees and/or 

related third parties of each Party. 
11.2 Neither Party may delegate or assign its 

rights and obligations under this Agreement to a 

third party unless authorized in writing by the 

other Party. 
  
11.3 The Parties shall be responsible for full and 
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irrestrita conformidade com as leis aplicáveis a suas 

atividades. A existência deste Acordo de forma 

alguma obriga as Partes à concretização de qualquer 

negócio, ficando claro que as EMPRESAS não são 

compradoras dos estudos aqui tratados e como 

consequência, nenhuma Parte poderá exigir da outra 

Parte qualquer indenização ou reembolso, a 

qualquer título. 

 

11.4.  Quaisquer notificações relacionadas a este 

Acordo deverão ser enviadas, por escrito, seja pelo 

correio com aviso de recebimento (AR), por fax 

com confirmação de envio, por e-mail, desde que a 

outra Parte confirme seu recebimento, ou, ainda, 

pessoalmente com protocolo de recebimento, aos 

endereços descritos no preâmbulo do presente 

Acordo. O presente Acordo representa o único, 

exclusivo, total e completo acordo entre as Partes 

com relação ao seu objeto, substituindo todos os 

outros documentos, cartas, memorandos ou 

propostas entre as partes, incluindo, sem limitação, 

os entendimentos orais mantidos entre elas, 

anteriores à presente data. 

 

11.5.  A nulidade de qualquer Cláusula ou 

disposição deste Acordo não prejudicará as outras 

Cláusulas ou disposições contidas no presente 

instrumento, que permanecerão completamente em 

vigor para todas as finalidades legais. 

 

11.6. Este Termo será regido pelas leis brasileiras. 

 

11.7. Qualquer emenda, cancelamento ou renúncia 

relativa a qualquer obrigação das Partes 

estabelecida por este instrumento ou com qualquer 

Cláusula ou disposição contida neste acordo será 

feita por escrito e assinada pelas Partes em 

instrumentos corretivos, que serão partes 

integrantes, complementares e inseparáveis deste 

Acordo, para todas as finalidades legais. A renúncia 

a uma ou mais quebras de qualquer cláusula deste 

Acordo não será considerada renúncia de qualquer 

outra quebra, da mesma ou de outras cláusulas. 

 

11.8. Em caso de quebra deste Acordo, as Partes 

deverão se reunir, dentro do espírito de colaboração 

e boa-fé, para encontrar uma solução razoável para 

tal quebra. Caso as Partes não entrem em um 

acordo dentro de 30 (trinta) dias, contados a partir 

de tal reunião, as Partes decidirão, por este 

instrumento, abster-se do uso de qualquer 

Informação Confidencial da Parte Reveladora e 

devolver todos os documentos e materiais relativos 

unrestricted compliance with the laws applicable 

to their activities. The existence of this Agreement 

in no way obligates the Parties to carry out any 

business, it being clear that the COMPANIES are 

not purchasers of the studies dealt with herein and 

as a consequence, neither Party may demand from 

the other Party any indemnity or reimbursement, 

for any reason. 
  
11.4 Any notices related to this Agreement shall 

be given in writing either by mail with notice of 

receipt (AR), by fax with confirmation of dispatch, 

by e-mail, provided that the other Party confirms 

its receipt, or, personally with protocol of receipt, 

to the addresses described in the preamble of this 

Agreement. This Agreement represents the sole, 

exclusive, total and complete agreement between 

the Parties with respect to its subject matter, and 

supersedes all other documents, letters, memos or 

proposals between the Parties, including, without 

limitation, oral understandings held between them 

prior to this date. 
  
11.5 The invalidity of any Clause or provision of 

this Agreement shall be without prejudice to the 

other Clauses or provisions contained herein, 

which shall remain in full force and effect for all 

legal purposes. 
  
11.6 This term shall be governed by Brazilian 

laws. 
  
11.7 Any amendment, cancellation or waiver of 

any obligation of the Parties established by this 

instrument or with any Clause or provision 

contained in this Agreement shall be in writing 

and signed by the Parties in corrective 

instruments, which shall be integral, 

complementary and inseparable parts of this 

Agreement, for all legal purposes. The waiver of 

one or more breaches of any provision of this 

Agreement shall not be deemed a waiver of any 

other breach, the same or other provisions. 
  
11.8 In the event of a breach of this Agreement, 

the Parties shall meet in a spirit of cooperation and 

good faith to find a reasonable solution to such 

breach. If the Parties do not enter into an 

agreement within thirty (30) days of such meeting, 

the Parties hereby agree to refrain from the use of 

any of the Disclosing Party's Confidential 

Information and to return all documents and 

materials relating to the Disclosing Party's 

D4Sign 6fce8f83-671c-43bb-9b0d-054d5b309384 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



 

27 
 

à Informação Confidencial da Parte Reveladora, 

assim como parar imediatamente qualquer ação 

e/ou atividade relativa a qualquer Informação 

Confidencial da Parte Reveladora, sob pena de, a 

exclusivo critério da Parte Reveladora, aplicação 

das perdas e danos incorridas e comprovadas. 

 

11.9. Cumprimento à Legislação Geral e Regras 

Internas. A Parte Recebedora declara e garante à 

Parte Reveladora, inclusive perante seus 

fornecedores de bens e serviços, que:   

(i) não se utiliza de trabalho ilegal e compromete-se 

a não utilizar práticas de trabalho análogo ao 

escravo, ou de mão de obra infantil, salvo este 

último na condição de jovem aprendiz, observadas 

às disposições da Consolidação das Leis do 

Trabalho, seja direta ou indiretamente, por meio de 

seus respectivos fornecedores de produtos e de 

serviços;  

 

 

(ii) não emprega menores de 18 (dezoito) anos, 

inclusive jovem aprendiz, em locais prejudiciais à 

sua formação, ao seu desenvolvimento físico, 

psíquico, moral e social, bem como em locais e 

serviços perigosos ou insalubres, em horários que 

não permitam a frequência à escola, e, ainda, em 

horário noturno, considerando o período entre 22h e 

5h, nos termos da legislação aplicável;  

 

(iii) não utiliza práticas de discriminação e 

limitativas ao acesso na relação de emprego, ou a 

sua manutenção, tais como, mas não se limitando a, 

discriminação quanto ao sexo, origem, raça, cor, 

etnia, procedência nacional, condição física, 

religião, estado civil, idade, situação familiar, 

estado gravídico, condição social e econômica, 

intelectual, ou ainda, pratiquem atos que 

caracterizem assédio moral ou sexual;   

 

(iv) compromete-se a proteger e preservar o meio 

ambiente, bem como a prevenir e erradicar práticas 

danosas ao meio ambiente, executando seus 

serviços em observância à legislação vigente no que 

tange à Política Nacional do Meio Ambiente e dos 

Crimes Ambientais, bem como dos atos legais, 

normativos e administrativos relativos à área 

ambiental e correlatas, emanados das esferas 

Federal, Estaduais e Municipais; 

 

 

(v) nenhum de seus empregados, diretores, 

conselheiros ou acionistas é uma autoridade ou 

Confidential Information, as well as to 

immediately cease any action and/or activity with 

respect to any of the Disclosing Party's 

Confidential Information, under penalty of, in the 

sole discretion of the Disclosing Party, the 

application of the losses and damages incurred and 

proven. 
  
11.9 Compliance with General Legislation and 

Internal Rules. The Receiving Party declares and 

warrants to the Revealing Party, including to its 

suppliers of goods and services, that: 
(i) does not use illegal work and undertakes not to 

use practices of slave labor, or child labor, except 

the latter in the condition of young apprentice, 

observed the provisions of the Consolidation of 

Labor Laws, either directly or indirectly, through 

their respective suppliers of products and services; 
  
  
(ii) does not employ children under 18 (eighteen) 

years old, including young apprentices, in places 

harmful to their education, their physical, psychic, 

moral and social development, as well as in 

dangerous or unhealthy places and services, at 

times that do not allow them to attend school, and 

also at night, considering the period between 10 

pm and 5 am, according to the applicable 

legislation; 
  
(iii) does not use discriminatory practices and 

limits to the access to or maintenance of the 

employment relationship, such as, but not limited 

to, discrimination regarding sex, origin, race, 

color, ethnicity, national origin, physical 

condition, religion, marital status, age, family 

situation, gravidic state, social and economic 

condition, intellectual, or even practice acts that 

characterize moral or sexual harassment; 
  
(iv) undertakes to protect and preserve the 

environment, as well as to prevent and eradicate 

harmful practices to the environment, performing 

its services in compliance with the legislation in 

force regarding the National Policy on the 

Environment and Environmental Crimes, as well 

as legal, regulatory and administrative acts related 

to the environmental area and correlated, 

emanating from the Federal, State and Municipal 

spheres; 
  
(v) none of its employees, officers, directors or 

shareholders is an authority or candidate for 
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candidato a cargos do Governo Federal, Estadual ou 

Municipal e que, se houver alguma mudança nas 

informações prestadas neste item, comunicará os 

PARCEIROS; 

 

(vi) nenhum de seus empregados, diretores 

conselheiros, agentes ou acionistas atuará como 

representante de qualquer entidade, departamento, 

agência, gabinete governamental ou entidade 

relacionada com o objeto do presente Acordo; 

 

(vii) Possui Código de Conduta próprio e segue 

todas as normas aplicáveis; 

11.10 - Os PARCEIROS se comprometem em 

manter o sigilo de todos os dados pessoais a que 

tenham acesso em consequência da relação 

estabelecida neste contrato, devendo assegurar que 

seus CONTRATANTES tenham conhecimento do 

tratamento que os dados pessoais devam ter face a 

Lei 13.709/2018. 

  

11.11. – Este Acordo representa o único acordo 

entre as Partes com relação ao objeto do presente 

instrumento e se sobrepõe e elimina quaisquer 

rascunhos, acordos, empreendimentos, 

representações, garantias e acordos anteriores de 

qualquer natureza, por escrito ou oralmente, 

relativos ao objeto do presente instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO 

ACOMPANHAMENTO 

 

12.1. Aos coordenadores, indicados pelos 

PARCEIROS, competirão dirimir as dúvidas que 

surgirem na execução, no monitoramento, na 

avaliação e na prestação de contas e de tudo dará 

ciência às respectivas autoridades. 

 

12.2. O coordenador do projeto 

indicado pela IES/ICT anotará, em registro 

próprio, as ocorrências relacionadas com a 

execução do objeto, recomendando as 

medidas necessárias à autoridade competente 

para regularização das inconsistências 

observadas. 

12.3. O acompanhamento do projeto 

pelos coordenadores não exclui nem reduz a 

responsabilidade dos PARCEIROS perante 

terceiros. 

 

 

 

Federal, State or Municipal Government positions 

and that, if there is any change in the information 

provided in this item, will communicate the 

PARTNERS; 
  
(vi) none of its employees, directors, agents or 

shareholders shall act as a representative of any 

entity, department, agency, government office or 

entity related to the subject matter of this 

Agreement; 
  
(vii) It has its own Code of Conduct and follows 

all applicable rules; 
11.10 - The PARTNERS undertake to maintain 

the confidentiality of all personal data to which 

they have access as a result of the relationship 

established in this contract, and shall ensure that 

their CONTRACTORS are aware of the 

treatment that the personal data should have under 

Law 13.709/2018. 
  
11.11. - This Agreement represents the sole 

agreement between the Parties with respect to the 

subject matter of this instrument and supersedes 

and eliminates any prior drafts, agreements, 

undertakings, representations, warranties and 

agreements of any nature, in writing or orally, 

relating to the subject matter of this instrument. 
  

CLAUSE TWELFTH - MONITORING 

  

12.1 The coordinators, appointed by the 

PARTNERS, will be responsible for resolving any 

doubts that arise in the execution, monitoring, 

evaluation and accountability and will provide 

information to the respective authorities. 
  
 

12.2.                   The coordinator of the project 

indicated by the IES/ICT will write down, in 

a proper register, the occurrences related to 

the execution of the object, recommending 

the necessary measures to the competent 

authority to regularize the inconsistencies 

observed. 
12.3.                   The monitoring of the project by 

the coordinators does not exclude or reduce 

the responsibility of the PARTNERS towards 

third parties. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA 

VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO 

 

13.1. O presente Acordo de Parceria 

para PD&I vigerá pelo prazo de 24 (vinte e 

quatro) meses, a partir da data de sua 

assinatura, prorrogáveis. 

 

13.2. Este Acordo de Parceria poderá 

ser prorrogado por meio de termo aditivo, 

com as respectivas alterações no Plano de 

Trabalho, mediante a apresentação de 

justificativa técnica e aprovação da 

COORDENADORA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS 

ALTERAÇÕES 

 

14.1. As cláusulas e condições 

estabelecidas no presente instrumento 

poderão ser alteradas mediante celebração de 

termo aditivo. 

 

14.2. A proposta de alteração, 

devidamente justificada, deverá ser 

apresentada por escrito, dentro da vigência do 

instrumento. 

 

14.3. É vedado o aditamento do 

presente Acordo com o intuito de alterar o seu 

objeto, sob pena de nulidade do ato e 

responsabilidade do agente que o praticou. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO 

MONITORAMENTO, DA AVALIAÇÃO E 

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

15.1. A COORDENADORA do 

Programa exercerá a fiscalização técnico-

financeira das atividades do presente Acordo. 

 

A GESTORA dos recursos do Projeto deverá 

apresentar à COORDENADORA do Programa: 

I- Trimestralmente, prestação de 

contas das receitas e despesas do projeto, 

inclusive das contrapartidas econômicas e 

financeiras previstas. Toda documentação 

de comprovação deverá ser apresentada à 

COORDENADORA por meio do Sistema 

de Gestão de Programas disponibilizado 

pela mesma. Toda documentação está 

CLAUSE THIRTEEN - VALIDITY AND 

EXTENSION 

  

13.1.                   This Partnership Agreement for 

RD&I will be in force for a period of twenty-

four (24) months, from the date of its 

signature, extendable. 
  

13.2.                   This Partnership Agreement may 

be extended by means of an additive term, 

with the respective alterations in the Work 

Plan, upon presentation of technical 

justification and approval by 

COORDINATOR. 
  

CLAUSE FOURTEENTH - OF THE 

AMENDMENTS 

  

14.1.                   The clauses and conditions set 

out in this instrument may be amended by the 

conclusion of an additive term. 
  

14.2.                   The proposed amendment, duly 

justified, must be submitted in writing, within 

the duration of the instrument. 
  

14.3.                   It is forbidden to add this 

Agreement in order to alter its object, under 

penalty of nullity of the act and responsibility 

of the agent who performed it. 

 
 
 

  

CLAUSE FIFTEEN - MONITORING, 

EVALUATION AND ACCOUNTABILITY 

  

15.1.                   The COORDINATOR of the 

Program shall exercise technical and financial 

supervision of the activities of this 

Agreement. 
  

The MANAGER of the Project resources must 

present the Program's COORDINATOR: 
I-                  Quarterly reporting of project 

revenues and expenses, including 

expected economic and financial 

counterparts. All supporting 

documentation must be presented to the 

COORDINATOR through the Program 

Management System made available by 

the same. All documentation is subject to 
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sujeita a auditoria presencial caso a 

COORDENADORA julgue necessário; e 

II- Semestralmente, e por ocasião do 

encerramento do projeto, relatório que 

contenha descrição das atividades 

realizadas e resultados alcançados até o 

último dia útil do segundo mês 

subsequente ao término do semestre, ou 

encerramento do programa ou projeto; 

 

 

Parágrafo Único: A COORDENADORA do 

Programa poderá solicitar informações 

adicionais à GESTORA dos recursos do Projeto 

a qualquer momento. 

 

15.2. A análise das prestações de contas 

será realizada pela COORDENAÇÃO, ou 

empresa de auditoria por elas selecionada. 

 

 

Parágrafo primeiro: Eventuais questionamentos 

acerca da prestação de contas ou do 

acompanhamento do Projeto serão deliberados 

pela COORDENAÇÃO, e em última instância, 

decididos pelo Ministério da Economia. 

 

Parágrafo segundo: Eventuais questionamentos 

acerca da prestação de contas parciais ou do 

acompanhamento do Projeto que não forem 

esclarecidos pelos PARCEIROS à 

COORDENADORA do Programa, poderão 

implicar em não liberação de parcelas 

subsequentes. 

 

15.3. A prestação de contas será simplificada, 

privilegiando os resultados da pesquisa, e 

seguirá as regras previstas no Decreto nº 

8.241, de 21 de maio de 2014. 

15.4. O acompanhamento das Atividades 

Técnicas, demonstradas no plano de trabalho, 

será realizado por meio de relatórios técnicos 

e visitas conforme estabelecido no Manual 

disponível no portal da COORDENADORA. 

Os relatórios de acompanhamento deverão 

demonstrar a compatibilidade entre as metas 

previstas e as alcançadas no período, bem 

como apontadas as justificativas em caso de 

discrepância, consolidando dados e valores 

das ações desenvolvidas. 

 

 

face-to-face auditing should the 

COORDINATOR deem necessary; and 
II-                Every semester, and at the end of 

the project, a report containing a 

description of the activities carried out and 

results achieved by the last working day of 

the second month following the end of the 

semester, or closure of the program or 

project;  

 
 

Sole Paragraph: The COORDINATOR of the 

Program may request additional information 

from the MANAGER of the Project resources at 

any time. 

  

15.2.                   The analysis of the rendering of 

accounts will be carried out by 

COORDINATION, or auditing company 

selected by it. 
  

First Paragraph: Eventual questions regarding 

the rendering of accounts or the monitoring of the 

Project will be deliberated by COORDINATION, 

and ultimately decided by the Ministry of 

Economy. 

  

Second Paragraph: Eventual questioning about 

the rendering of partial accounts or monitoring of 

the Project that are not clarified by the 

PARTNERS to the COORDINATOR of the 

Program, may imply in not releasing subsequent 

installments. 

 
 

15.3.                   The rendering of accounts will be 

simplified, privileging the results of the 

research, and will follow the rules set forth in 

Decree No. 8,241 of May 21, 2014. 

 

15.4.                   The monitoring of Technical 

Activities, demonstrated in the work plan, 

will be carried out by means of technical 

reports and visits as established in the Manual 

available at the COORDINATOR portal. The 

monitoring reports must demonstrate the 

compatibility between the planned and 

achieved goals for the period, as well as the 

justifications in case of discrepancy, 

consolidating data and values of the actions 

developed. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA 

EXTINÇÃO DO ACORDO 

 

16.1. Este Acordo poderá, a qualquer 

tempo, ser denunciado pelos PARCEIROS, 

imotivadamente, devendo o interessado 

externar formalmente a sua intenção nesse 

sentido, com a antecedência mínima de 30 

(trinta) dias da data em que se pretenda que 

sejam encerradas as atividades, respeitadas as 

obrigações assumidas com terceiros entre os 

PARCEIROS, creditando eventuais 

benefícios adquiridos no período. 

 

16.2. Constituem motivos para rescisão 

do presente ACORDO: 

a) o descumprimento de qualquer das 

Cláusulas pactuadas ou da legislação 

regente; 

b) a superveniência de norma que o 

torne jurídica ou materialmente 

inexequível; 

c) a constatação, a qualquer tempo, 

de irregularidade, falsidade ou incorreção 

de informação em qualquer documento 

apresentado pela GESTORA dos recursos 

do Projeto, IES/ICT e/ou EMPRESA; ou 

d) a verificação de circunstância que 

demonstre desvio de finalidade na 

aplicação dos recursos aportados ou 

enseje apuração de responsabilidade. 

 

 

Parágrafo Único: Em caso rescisão conforme 

disciplinado no item 15.2, serão imputadas à 

GESTORA dos recursos do Projeto, IES/ICT e 

EMPRESA as responsabilidades pelas obrigações 

até então assumidas, devendo o PARCEIRO que 

se julgar prejudicado notificar o parceiro para 

que apresente esclarecimentos no prazo de 30 

(trinta) dias corridos. 

I- Prestados os esclarecimentos, os 

PARCEIROS deverão, por mútuo 

consenso, decidir pela rescisão ou 

manutenção do Acordo. 

II- Decorrido o prazo para 

esclarecimentos, caso não haja resposta, o 

Acordo será rescindido de pleno direito, 

independentemente de notificações ou 

interpelações, judiciais ou extrajudiciais. 

 

16.3. O Acordo de Parceria ainda será 

CLAUSE SIXTEEN - TERMINATION OF 

THE AGREEMENT 

  

16.1.                   This Agreement may be 

terminated at any time by the PARTNERS, 

immovably, and the interested party must 

formally express its intention to do so, at least 

30 (thirty) days in advance of the date on 

which the activities are to be terminated, 

respecting the obligations assumed with third 

parties between the PARTNERS, crediting 

any benefits acquired in the period. 
  

 
16.2.                   The following constitute grounds 

for rescission of this AGREEMENT: 

a)                  non-compliance with any of the 

Clauses agreed or the governing 

legislation; 

b)                 the supervening of a rule that 

makes it legally or materially 

unenforceable; 

c)                  the finding, at any time, of 

irregularity, falsehood or incorrect 

information in any document presented by 

the MANAGER of the Project 

resources, IES/ICT and/or COMPANY; or 
d)                 the verification of circumstance 

that demonstrates deviation of purpose in 

the application of the resources 

contributed or gives rise to a 

determination of responsibility. 
  

Sole Paragraph: In case of rescission as 

provided for in item 15.2, the MANAGER of the 

Project’s resources, IES/ICT and 

COMPANY shall be responsible for the 

obligations assumed until then, and the 

PARTNER who deems himself prejudiced shall 

notify the partner to present clarifications within 

30 (thirty) running days. 

I-                      Once the clarifications have 

been provided, the PARTNERS shall, by 

mutual consensus, decide to terminate or 

maintain the Agreement. 
II-                   After the period for clarification 

has elapsed, if there is no reply, the 

Agreement will be terminated 

automatically, regardless of judicial or 

extrajudicial notifications or appeals. 
  

16.3.                   The Partnership Agreement will 
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rescindido em caso de decretação de falência, 

liquidação extrajudicial ou judicial, ou 

insolvência de qualquer dos PARCEIROS, 

ou, ainda, no caso de propositura de quaisquer 

medidas ou procedimentos contra qualquer 

dos PARCEIROS para sua liquidação e/ou 

dissolução; 

 

16.4. O presente Acordo será extinto com 

o cumprimento do objeto ou com o decurso de 

prazo de vigência. 

 

16.5. Em caso de cancelamento ou não 

execução do objeto deste Acordo o recurso 

depositado pela COORDENADORA deve ser 

devolvido de modo integral, com as devidas 

correções de aplicação financeira. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA 

PUBLICIDADE 

 

17.1. A publicação do extrato do presente Acordo 

de Parceria para PD&I em Diário Oficial é 

condição indispensável para sua eficácia e será 

providenciada pela IES/ICT proponente no prazo 

de até 30 (trinta) dias da data da última assinatura 

na plataforma da FUNDEP. 

 

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS BENS 

 

18.1. Após execução integral do objeto 

desse acordo, os bens patrimoniais, materiais 

permanentes ou equipamentos adquiridos 

serão revertidos à ICT Proponente, por meio 

de Termo de Doação. 

 

18.2. Cabe à IES/ICT Proponente 

promover a destinação final dos bens 

patrimoniais, materiais permanentes ou 

equipamentos adquiridos, podendo manter na 

própria IES/ICT ou, caso julgue pertinente, 

efetuar a doação para a(s) ICT(s) Associada(s). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS 

NOTIFICAÇÕES 

 

19.1. Qualquer comunicação ou 

notificação relacionada ao Acordo de Parceria 

poderá ser feita pelos PARCEIROS, por e-

mail, correio ou entregue pessoalmente, 

also be terminated in the event of the decree 

of bankruptcy, extrajudicial or judicial 

liquidation, or insolvency of any of the 

PARTNERS, or in the event of the 

proposition of any measures or procedures 

against any of the PARTNERS for their 

liquidation and/or dissolution; 
  

16.4.                   This Agreement shall be 

terminated upon fulfillment of the object or 

the expiration of its term. 

 

16.5.                   In case of cancellation or non-

execution of the object of this Agreement, the 

resource deposited by the COORDINATOR 

must be returned in full, with the appropriate 

financial application corrections. 

 
  
 

CLAUSE SEVENTEEN - OF ADVERTISING 

  

17.1.The publication of the extract of this 

Partnership Agreement for RD&I in the Official 

Gazette is an indispensable condition for its 

effectiveness and will be provided by the 

proposing IES/ICT within 30 (thirty) days from 

the date of the last signature on the FUNDEP 

platform. 

  

CLAUSE EIGHTEENTH - OF GOODS 

  

18.1.                   After full execution of the object 

of this agreement, the assets, permanent 

materials or equipment acquired will be 

reverted to the Proposing ICT, by means of a 

Donation Agreement. 

  
18.2.                   IES/ICT Proponent is responsible 

for promoting the final destination of the 

assets, permanent materials or equipment 

acquired, being able to keep them 

in IES/ICT itself or, if it deems pertinent, 

make the donation to the Associated ICT(s). 
  
CLAUSE NINETEEN - OF THE 

NOTIFICATIONS 

  

19.1.                   Any communication or 

notification related to the Partnership 

Agreement may be made by the PARTNERS, 

by e-mail, post or delivered in person, directly 
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diretamente no respectivo endereço dos 

PARCEIROS notificado, conforme as 

seguintes informações: 

 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO FACENS, 

instituição científica e tecnológica sediada à 

Rodovia Senador José Ermírio de Moraes, 1425 - 

Jardim Constantino Matucci, Sorocaba - SP, 

18085-784; 

 

A TECHNISCHE HOCHSCHULE 

INGOLSTADT, instituição científica e 

tecnológica sediada à Esplanade 10, 85049 

Ingolstadt, Germany, neste ato representada por 

Sr. Werner Huber, CF8TMX8PW; 

 

O INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 

AERONÁUTICA, instituição científica e 

tecnológica sediada à Praça Marechal Eduardo 

Gomes, 50 - Vila das Acacias, São José dos 

Campos - SP, 12228-900, inscrita no CNPJ sob o 

nº00.394.429/0020-73, 

 

A ROBERT BOSCH LIMITADA, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNJP/MF 

sob o nº 45.990.181/0001-89, com sede na Via 

Anhangüera, n. km. 98, bairro Vila Boa Vista, 

CEP 13065-900,  Campinas, SP; 

 

A FORD MOTOR COMPANY BRASIL 

LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNJP/MF sob o nº 03.470.727/0001-

20, com sede na Avenida do Taboão, número 

899, Bairro Rudge Ramos – São Bernardo do 

Campo - São Paulo, CEP09.655-900; 

 

19.2. Qualquer comunicação ou 

solicitação prevista neste Acordo de Parceria 

será considerada como tendo sido legalmente 

entregue: 

19.2.1. Quando entregue em mão a quem 

destinada, com o comprovante de 

recebimento; 

19.2.2. Se enviada por correio, registrada 

ou certificada, porte pago e devidamente 

endereçada, quando recebida pelo 

destinatário ou no 5° (quinto) dia seguinte 

à data do despacho, o que ocorrer 

primeiro; 

19.2.3. Se enviada por e-mail, desde que 

confirmado o recebimento pelo 

to the respective address of the notified 

PARTNERS, according to the following 

information: 
  
CENTRO UNIVERSITÁRIO FACENS, a 

scientific and technological institution located at 

Rodovia Senador José Ermírio de Moraes, 1425 - 

Jardim Constantino Matucci, Sorocaba - SP, 

18085-784; 

  

TECHNISCHE HOCHSCHULE 

INGOLSTADT, a scientific and technological 

institution based at Esplanade 10, 85049 

Ingolstadt, Germany, is represented by Mr. 

Werner Huber, CF8TMX8PW; 

  

The INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 

AERONÁUTICA, a scientific and technological 

institution located at Praça Marechal Eduardo 

Gomes, 50 - Vila das Acacias, São José dos 

Campos - SP, 12228-900, registered with the 

CNPJ under nº00.394.429/0020-73, 
  

ROBERT BOSCH LIMITADA, a private legal 

entity, registered at the CNJP/MF under nº 

45.990.181/0001-89, with headquarters at Via 

Anhangüera, n. km. 98, Vila Boa Vista district, 

Zip Code 13065-900, Campinas, SP; 

  

FORD MOTOR COMPANY BRASIL 

LTDA. This is a private law company, registered 

at CNJP/MF under no. 03.470.727/0001-20, with 

headquarters at Avenida do Taboão, no. 899, 

Bairro Rudge Ramos - São Bernardo do Campo - 

São Paulo, CEP09.655-900; 

  
19.2.                   Any communication or request 

provided for in this Partnership Agreement 

shall be deemed to have been legally 

delivered: 

19.2.1.       When delivered by hand to the 

destined person, with the receipt; 

 

19.2.2.       If sent by mail, registered or 

certified, postage paid and duly addressed, 

when received by the addressee or on the 

5th (fifth) day following the date of 

dispatch, whichever occurs first; 

19.2.3.       If sent by e-mail, provided the 

recipient confirms receipt, or after 5 (five) 

working days, whichever occurs first. If 
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destinatário, ou, após transcorridos 5 

(cinco) dias úteis, o que ocorrer primeiro. 

Na hipótese de transcurso do prazo sem 

confirmação, será enviada cópia por 

correio, considerando-se, todavia, a 

notificação devidamente realizada. 

19.3. Qualquer dos PARCEIROS 

poderá, mediante comunicação por escrito, 

alterar o endereço para o qual as 

comunicações ou solicitações deverão ser 

enviadas. 

 

CLÁUSULA VIGÈSIMA – DISPOSIÇÕES 

GERAIS 

 

20.1.É livre o acesso dos agentes da 

administração pública, do controle interno e do 

Tribunal de Contas aos documentos e às 

informações relacionados a esse Acordo, bem 

como aos locais de execução do respectivo 

objeto, ressalvadas as informações tecnológicas e 

dados das pesquisas que possam culminar com 

alguma inovação. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – 

ASSINATURA ELETRÔNICA: 

 

21.1. As Partes envolvidas no presente instrumento 

afirmam e declaram que o presente instrumento 

poderá ser assinado por meio eletrônico, sendo 

consideradas válidas as referidas assinaturas. As 

partes também declaram reconhecerem como 

válidas as assinaturas eletrônicas feitas através de 

plataforma designada pela Coordenadora, nos 

termos do art. 10 parágrafo 2º da MP 22002/2001, 

especificando por meio eletrônico os endereços de 

e-mail que serão utilizados pelas Partes para tais 

assinaturas. 

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO 

FORO 

 

22.1.Fica eleito o foro da Seção Judiciária de 

Minas Gerais para dirimir quaisquer litígios 

oriundos deste ACORDO, nos termos do inciso I 

do artigo 109 da Constituição Federal. 

 

 

E como prova de assim haverem livremente 

pactuado, firmam os PARCEIROS o presente 

the deadline has passed without 

confirmation, a copy will be sent by mail, 

considering, however, the notification 

duly made. 

 

19.3.                   Any of the PARTNERS may, by 

written communication, change the address to 

which communications or requests should be 

sent. 

 

 

CLAUSE TWENTY - GENERAL 

PROVISIONS 

  

20.1.The public administration, internal control 

and Court of Auditors agents have free access to 

documents and information related to this 

Agreement, as well as to the places of execution 

of the respective object, except for technological 

information and research data that may culminate 

in some innovation. 

  
 

CLAUSE TWENTY-FIRST - ELECTRONIC 

SIGNATURE: 
  
21.1 The Parties involved in this instrument affirm 

and declare that this instrument may be signed by 

electronic means, and that such signatures are 

considered valid. The Parties also declare that they 

recognize as valid the electronic signatures made 

through a platform designated by the Coordinator, 

pursuant to art. 10 paragraph 2 of MP 22002/2001, 

specifying by electronic means the e-mail 

addresses to be used by the Parties for such 

signatures. 
  

 
 
CLAUSE TWENTY-SECOND - OF THE 

FORUM 

  

22.1. The jurisdiction of the Judiciary Section of 

Minas Gerais is hereby elected to settle any 

disputes arising out of this AGREEMENT, 

pursuant to item I of Article 109 of the Federal 

Constitution. 

  

And as proof that they have freely agreed, the 

PARTNERS sign this instrument in 6 (six) ways, 
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instrumento em 6 (seis) vias, de igual teor e forma, 

para que produza entre si os efeitos legais. 

 

Belo Horizonte,     de novembro de 2020. 

 

 

 

_________________________________________ 

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA 

PESQUISA – FUNDEP -COORDENADORA 

DO PROGRAMA 

 

 

_________________________________________ 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO FACENS – IES 

 PROPONENTE 

 

_________________________________________ 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE 

RENOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

SOROCABANA – ACRTS - GESTORA 

 

_________________________________________ 

TECHNISCHE HOCHSCHULE 

INGOLSTADT – ICT ASSOCIADA 

 

 

_________________________________________ 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 

AERONÁUTICA – ICT ASSOCIADA 

 

 

_________________________________________ 

ROBERT BOSCH LIMITADA -  

EMPRESA PARCEIRA 

 

 

_________________________________________ 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. -  

EMPRESA PARCEIRA 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

1- _______________________________________ 

Nome: 

CPF: 

of equal content and form, so that it may produce 

legal effects among themselves. 

  

Belo Horizonte,    November 2020. 

  

  

  

________________________________________ 

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA 

PESQUISA - FUNDEP – COORDINATOR OF 

THE PROGRAM 
  
  
________________________________________ 
CENTRO UNIVERSITÁRIO FACENS – IES 

PROPONENT 
  

________________________________________ 
ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE 

RENOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

SOROCABANA – ACRTS -MANAGER 

  
________________________________________ 

TECHNISCHE HOCHSCHULE 

INGOLSTADT - ICT ASSOCIATE 
  

  
________________________________________ 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 

AERONÁUTICA - ICT ASSOCIATE 
  

  
________________________________________ 

ROBERT BOSCH LIMITED - 
PARTNER COMPANY 

   
  

________________________________________ 
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. - 

PARTNER COMPANY 
  

  

  

TESTIMONIES: 
  
  

1_______________________________________ 

Name: 

CPF: 
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2- _______________________________________ 

Nome:    

CPF: 

 
2- _______________________________________ 

Name:                         

CPF: 
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