A MUNICÍPIO DE FELIZ, inscrita no CNPJ sob n. 87.838.330/0001-39, com
endereço na rua Pinheiro Machado, 55, Centro – Feliz/RS, representada pelo
prefeito, Clovis Freiberger Junior, inscrito no CPF sob n. 812.802.030-72,
doravante denominada PARCEIRA, e a Universidade do Vale do Rio dos
Sinos - UNISINOS, instituição de ensino superior autorizada pelo Decreto-Lei
n.º 722/69, de 31.07.1969, reconhecida pelo Ministério da Educação através da
Portaria n.º 453/83, de 21.11.1983 (DOU de 22.11.1983), sem fins lucrativos,
assistencial, filantrópica, reconhecida como de utilidade pública federal, estadual
e municipal, com sede na Av. Unisinos, n. 950, CEP: 93022-750 em São
Leopoldo, RS, inscrita no CNPJ sob nº 92.959.006/0008-85, neste ato
representada pelo seu representante legal, doravante denominada UNISINOS,
celebram o presente termo de cooperação, conforme as cláusulas a seguir
descritas.
1.

OBJETO

1.1. Esse termo de cooperação tem por finalidade estabelecer uma relação de
parceria e cooperação entre a UNISINOS e a PARCEIRA para o
desenvolvimento de atividades de interesse mútuo tanto para os estudantes da
UNISINOS como as áreas identificadas pela PARCEIRA, compreendendo
estágios obrigatórios ou não obrigatórios, bolsas de iniciação científica, cursos e
oficinas ministrados por profissionais da PARCEIRA ou por ela designados.
1.2. Todas as ações, atividades e projetos vinculados ao presente instrumento
deverão ser previamente negociados e acordados entre as partes, devendo ser
formalizadas através de termo aditivo ao presente termo de cooperação ou
instrumento jurídico próprio.
1.3. As partes objetivam também desenvolver a atividade/pesquisa descrito no
plano de trabalho, que, após rubricado pelas partes, passa a integrar o presente
instrumento.
1.3.1.
As partes deverão cooperar mutuamente para a realização da
atividade/pesquisa descrita no plano de trabalho, não havendo promessa ou
garantia de resultado prático efetivo vinculado à referida pesquisa.
2.
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TERMO DE COOPERAÇÃO

EXECUÇÃO

2.1. O objeto e as atividades vinculadas a esse termo de cooperação
desenvolver-se-ão mediante execução conjunta de tarefas, colaboração
temporária de pessoal e uso de equipamentos, instalações ou prestação de
serviços por docentes, acadêmicos, e profissionais das partes envolvidas. As
partes poderão designar terceiros com os quais tenham relação de parceria para
a participação ou realização dessas atividades, assumindo a responsabilidade
legal decorrente desta designação.
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2.2. O pessoal envolvido na execução desse instrumento, na condição de
funcionário, autônomo, acadêmico ou terceiro designado por qualquer dos
partícipes, não terá nenhuma vinculação ou direito em relação à outra parte,
permanecendo a relação e a vinculação originalmente existente ficando cada
parte com a integral responsabilidade no que diz respeito aos direitos
trabalhistas, fiscais e previdenciários de seus respectivos funcionários,
autônomos, acadêmicos ou terceiros designados, inexistindo qualquer espécie
de solidariedade ou subsidiariedade entre as partes.
2.3. Os trabalhadores e colaboradores envolvidos nesse projeto não sofrerão
alteração na sua vinculação contratual ou empregatícia originária.
RECURSOS FINANCEIROS

3.1. Esse termo de cooperação não prevê repasses financeiros, nem qualquer
espécie de contrapartida a nenhuma das partes.
3.2. Cada parte alocará, de forma independente, isolada e autônoma, os recursos
humanos e materiais necessários para garantir o desenvolvimento desse termo de
cooperação.
3.3. As partes somente assumirão eventual comprometimento financeiro
adicional mediante assinatura de documento específico que formalize as ações e
os valores propostos.
4.

ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICAS

4.1. No início de cada semestre letivo, representantes da UNISINOS e da
PARCEIRA se reunirão com o objetivo de construir um cronograma de ações e
atividades previstas que poderá ser alterado, a qualquer tempo, mediante
negociação e anuência expressa das partes.
4.2. As ações e atividades poderão ser realizadas nas dependências da
UNISINOS ou da PARCEIRA, dependendo dos objetivos e da estrutura
necessária para sua realização.
5.

PROPRIEDADE INTELECTUAL
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3.

5.1 Os direitos autorais e patrimoniais decorrentes da propriedade intelectual ou
industrial sobre eventuais resultados passíveis de registro de patente, atividade
inventiva ou afins, oriundo do desenvolvimento do presente instrumento ou ações e
atividades a ele vinculados, serão negociadas e definidas, pelas partes, em cada
caso específico, mediante termo aditivo ou instrumento jurídico específico.
6.

DIVULGAÇÃO

6.1. As partes autorizam a divulgação do presente termo de cooperação
interna e externamente, com a utilização das marcas, em seus materiais
publicitários e promocionais impressos e digitais, para fomento da cooperação e
para o desenvolvimento das atividades acadêmico-científicas.
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6.1.1.
Os referidos materiais publicitários deverão ser submetidos à
aprovação do detentor da logomarca, antes de sua confecção e distribuição
ou veiculação.
7.

VIGÊNCIA

8.

EXTINÇÃO

8.1.

Esse termo de cooperação poderá ser extinto:

8.1.1.
partes.

De comum acordo, mediante manifestação, por escrito, firmada pelas

8.1.2.
O presente termo de cooperação poderá ser extinto, a qualquer
tempo, por solicitação de qualquer das partes, desde que comunicado por
escrito com 30 (trinta) dias de antecedência da data que pretenda a extinção,
independentemente de qualquer indenização, sem prejuízo da realização e
conclusão dos eventos e atividades já previamente agendados ou em
execução.
8.1.3.
Diante da realização, por qualquer parte, de atividades
relacionadas a esse instrumento com comprovada imperícia técnica, de modo
que reste demonstrada incapacidade, inidoneidade ou má-fé da parte
infratora.
8.1.4.
Caso qualquer das partes não sane, no prazo de 30 (trinta) dias
contados do recebimento da respectiva notificação, eventual inadimplemento
das cláusulas ora pactuadas, ressalvadas as hipóteses de casos fortuitos ou
de força maior, devidamente comprovadas.
9.

DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. Esse termo de cooperação observará, ainda, as seguintes disposições
gerais:
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7.1. O presente instrumento terá validade pelo prazo de 5 (cinco) anos, a
contar da data da sua assinatura.

9.1.1. Qualquer alteração desse termo de cooperação deverá ser
efetuada através de termo aditivo ou instrumento jurídico pertinente
negociado e assinado pelas partes.
9.1.2. As partes comprometem-se, mesmo após o término desse termo de
cooperação, a manter completa confidencialidade e sigilo sobre quaisquer
dados ou informações obtidas em razão do presente, reconhecendo que
não poderão ser divulgados ou fornecidos a terceiros, salvo com expressa
autorização, por escrito, da outra parte ou em decorrência de disposição
legal, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e criminal previstas
em lei.
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9.1.3. Quaisquer concessões que uma das partes venha fazer para a outra
não importará em novação e/ou renúncia a direito, de forma que qualquer das
partes pode, quando lhe for conveniente, exigir o implemento imediato das
obrigações contidas nesse instrumento.

9.1.5. Esse termo de cooperação é firmado com caráter intuito personae,
não podendo qualquer das partes, salvo prévia e expressa anuência da
outra, ceder, sub-rogar ou transferir, a qualquer título, os direitos e
obrigações que decorrerem desse instrumento.
9.1.6. Esse termo de cooperação não gera nenhum vínculo de
exclusividade entre as partes, podendo a UNISINOS desenvolver e
executar atividades e projetos semelhantes aos ora acordados com
terceiros.
9.1.7. Esse instrumento não gera, entre as partes, nenhuma espécie de
mandato, associação, parceria, consórcio, joint venture, agenciamento,
representação comercial, responsabilidade subsidiária ou solidária ou
vínculo empregatício entre as partes, permanecendo as partes totalmente
autônomas e independentes, limitando-se aos direitos, deveres e
obrigações previstas nesse instrumento e nos eventuais termos aditivos e
demais instrumentos jurídicos futuramente assinados pelas partes.
9.1.8. Cada parte deverá, às suas exclusivas expensas, contratar e
treinar recursos humanos suficientes à adequada e segura execução das
suas responsabilidades e obrigações, arcando com o pagamento de todos
os encargos trabalhistas, fiscais, cíveis, acidentários e previdenciários que
recaírem sobre os recursos humanos que contratar para a execução desse
instrumento e de suas ações e atividades, não existindo qualquer vínculo
de natureza empregatícia, de subordinação ou hierarquia entre os
funcionários e contratados de uma das partes com a outra parte.
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9.1.4. As partes ajustam entre si que terão validade as notificações e
intimações efetuadas através da via postal, com simples carta com aviso de
recebimento.

9.1.9. Nenhuma das partes responsabilizar-se-á por obrigação assumida
pela outra, sendo cada uma independente e autônoma em relação às
consequências decorrentes de tais compromissos e obrigações.
9.1.10. As Partes têm conhecimento e cumprirão a Lei n° 13.709/2018 ("Lei
Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD"), sob pena de extinção do
presente contrato e condenação da parte infratora às sanções legais, ao
ressarcimento dos prejuízos e indenização das perdas e danos devidamente
comprovados.
9.1.11. Eventuais dúvidas decorrentes da execução do presente
instrumento serão resolvidas administrativamente de comum acordo pelas
partes ou, não sendo possível, através do Foro da Comarca de São
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Leopoldo/RS, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

Assim, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente
instrumento perante as duas testemunhas para todos os fins de direito.

Documento assinado eletronicamente. Para verificar sua validade contate seus signatários.

As partes acordam e declaram estar cientes de que o presente instrumento
poderá ser firmado manualmente ou exclusivamente na forma eletrônica, por
meio de cadastro com login e senha em ambiente virtual ou ainda por meio de
plataformas de assinaturas eletrônicas e digitais, e reconhecem a existência,
validade, eficácia e executividade deste documento eletrônico e das assinaturas
eletrônicas, para todos os fins legais, inclusive conferindo-o força de título
executivo extrajudicial, nos termos do artigo 10, caput, e § 2º, da Medida
Provisória nº 2.200-2/2001.
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PROTOCOLO DE AÇÕES
Este é um documento assinado eletronicamente pelas partes. O documento eletrônico é garantido pela medida provisória
2200-2, de 24 de agosto de 2001, que estabelece que todo documento em forma eletrônica tem assegurada a autenticidade,
integralidade e validade jurídica desde que utilize certificados digitais padrão ICP-Brasil.

Data de emissão do Protocolo: 11/08/2021

Dados do Documento
Contrato
9119_29072021000000_Req 1142-21 - Municipio de Fel
Vigente / Ativo
29/07/2021
29/07/2021 até Indeterminado
3EA13C6A325BEBB8106FC3C9F9EDDB9662D37349848C94187E3807D517C63A9D

Assinaturas / Aprovações
Papel (parte)

Reitor Unisinos

Relacionamento

92.959.006/0008-85 - UNISINOS

Representante

CPF

Marcelo Fernandes de Aquino

220.914.590-20

Ação:

Assinado em 30/07/2021 11:47:38 - Forma de assinatura: Usuário + Senha

IP:

172.68.25.212

Info.Navegador

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.107 Safari/537.36

Localização

Latitude: -29.7569539/ longitude: -51.146178199999994

Tipo de Acesso

Normal

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

Papel (parte)

Testemunha Unisinos

Relacionamento

92.959.006/0008-85 - UNISINOS

Representante

CPF

Lucineide Leite Loiola

621.867.790-72

Ação:

Assinado em 29/07/2021 17:12:16 - Forma de assinatura: Usuário + Senha

IP:

172.68.24.224

Info.Navegador

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.164 Safari/537.36

Localização

Latitude: -29.9788216/ longitude: -51.1278844

Tipo de Acesso

Normal

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

Papel (parte)

Representante Legal

Relacionamento

87.838.330/0001-39 - MUNICÍPIO DE FELIZ - Prefeitura Municipal

Representante

CPF

Clovis Freiberger Junior
Ação:

Assinado em 11/08/2021 07:30:38 - Forma de assinatura: Usuário + Senha

Info.Navegador

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:90.0) Gecko/20100101 Firefox/90.0

Localização

Não Informada

Tipo de Acesso

Normal

812.802.030-72
IP:
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Tipo de Documento
Referência
Situação
Data da Criação
Validade
Hash Code do Documento

187.84.55.14

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

Papel (parte)

Testemunha Contraparte

Relacionamento

87.838.330/0001-39 - MUNICÍPIO DE FELIZ - Prefeitura Municipal

Representante

CPF

Maico Joel Vogel

018.637.310-40

Ação:

Assinado em 11/08/2021 07:44:33 - Forma de assinatura: Usuário + Senha

Info.Navegador

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:90.0) Gecko/20100101 Firefox/90.0

Localização

Não Informada

Tipo de Acesso

Normal

IP:

187.84.55.14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Os serviços de assinatura digital deste portal contam com a garantia e confiabilidade da AR-QualiSign, Autoridade de Registro
vinculada à ICP-Brasil.
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