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 CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-
CIENTIFÍCA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
UNIÃO, REPRESENTADA PELO MINISTÉRIO DA 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E 
COMUNICAÇÕES, POR MEIO DO INSTITUTO 
NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA; A 
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA; 
E A FUNDAÇÃO AMAZÔNICA DE DEFESA DA 
BIOSFERA. 
 

 

A UNIÃO, por meio do MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES 
criado pela Lei n° 8.490 de 19/11/1992, publicada em 19/11/1992, com sede na Esplanada dos 
Ministérios, Bloco “E”, 4° andar, Brasília-DF, doravante denominado MCTIC, neste ato representado 
por seu titular, Ministro GILBERTO KASSAB, brasileiro, nomeado por pelo Decreto s/n, de 15/05/2016, 
publicado no D.O.U DE 13/05/2016, por intermédio do INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA 
AMAZÖNIA, unidade de pesquisa integrante da estrutura do Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações, criada pelo Decreto Lei nº 31.672, de 29.10.1952, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n° 01.263.896/0015-60, com sede na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, Avenida André 
Araújo, n° 2.936, Petrópolis, CEP 69.067-375, doravante denominada INPA, neste ato representado 
pela Diretora, Substituta, Hillândia Brandão da Cunha, brasileira, portadora da Cédula de Identidade 
n° 0506405-8 SSP/AM e CPF/MF nº 193.935.472-20, residente e domiciliada na Cidade de Manaus, 
com endereço profissional na Avenida André Araújo, n° 2.936, Petrópolis, nomeada por meio da 
Portaria n° 4.343, de 13/10/2016, publicado no DOU de 14/10/2016; a SAMSUNG ELETRÔNICA DA 
AMAZÔNIA LTDA, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob n

o
 00.280.273/0001-37 e 

Inscrição Estadual 06.200.260-0, com sede na Avenida dos Oitis, n.1460, Distrito Industrial, CEP 
69.075-842, doravante denominada SEDA-M, neste ato representada por seu Diretor Presidente, 
Jeong Hwan Kim, coreano, graduado em letras, portador da cédula de identidade para estrangeiros 
RNE n°. G076206-2, Orgão Emissor DELEMIG/SR/SP, e CPF/MF nº 237.178.008-17, domiciliado na  
Av. Dr. Chucri Zaidan, 1240, 13 e 16 ao 21 andar, bairro Vila São Francisco, São Paulo/SP, CEP: 
04711-130 e por seu Diretor Vice Presidente de Telecomunicações, Chang Hoon Yoon, coreano, 
formação em ciências de língua e literatura inglesa, portador da cédula de identidade RNE V656088-H, 
Orgão Emissor DELEMIG/SR/SP e CPF/MF nº 233.844.588-00, domiciliado na Rua Itapiúna 1800, Ed 
Agrias, Apto. 112, Jd. Morumbi, São Paulo – SP, CEP 05707-901; e a FUNDAÇÃO AMAZÔNICA DE 
DEFESA DA BIOSFERA, fundação de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o 
n°84.522.77/000-1-94, com sede na Cidade de Manaus,  Estado do Amazonas, na Rua dos 
Crisântemos, nº 70, Quadra A Conjunto Vilar Câmara, Bairro Aleixo, CEP 69.083-230, portadora da 
Inscrição Municipal n° 7907801, Certificado de Credenciamento - nº 900.0742/1998, Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq , válido até 05/12/2018, nos termos da 
Lei nº 8.010 de 29 de março de 1980, alterada pela nº 10.964, de 28 de outubro de 2004, doravante 
denominada simplesmente FDB, neste ato representada por sua Diretora Executiva, Shirley Mauro 
Teixeira, brasileira, Economista, portador da Carteira de Identidade n°0116887-8 - SSP/AM e inscrito 
CPF/MF 022.380; 472-04, residente na Rua dos Cravos, 271 – Conjunto Tiradentes – Bairro -Aleixo,  
CEP 69.083-220, Manaus, Amazonas. 

 

Considerando que: 

A) A SAMSUNG, Multinacional com afiliadas no Brasil, está habilitada à fruição dos benefícios 
instituídos pelo Decreto-Lei nº 288, de 28/02/1967, em combinação com os termos do Art 2º da Lei 
nº 8.387, de 30/12/1991, regulamentada pelo Decreto nº 6.008, de 29/12/2006, bem como em 
outras leis e decretos que vierem a alterá-las e demais dispositivos complementares, como as 
Portarias Suframa, doravante identificadas simplesmente como Legislação de Informática, está 
obrigada em contrapartida à sua efetiva fruição a realizar investimentos em atividades de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação a serem realizadas na Amazônia Ocidental ou no Estado do Amapá; 
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B) O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA é uma unidade de pesquisa integrante da 
estrutura do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC, na forma do 
disposto no Decreto nº 8.877, de 18 de outubro de 2016. Art. 2°, e classificado como uma 
Instituição Científica e Tecnológica - ICT, nos termos da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, 
regulamentada pelo Decreto nº 5.563, de 11 de outubro de 2005, e referenciado no Decreto nº 
8.240/2014, que regulamenta os convênios e os critérios de habilitação de empresas referidos no 
art. 1o-B da Lei no 8.958, de 20 de dezembro de 1994, sendo nesse contexto responsável pelo 
desenvolvimento; 

 

C) A FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE DEFESA DA BIOSFERA - FDB é uma instituição privada sem fins 
lucrativos, estabelecida por escritura assinada diante do Tabelião Público do 3° Ofício de Notas da 
cidade de Manaus, Amazonas, e devidamente registrada nesse Ofício no livro nº 2.348, folha 109, 
e registrado junto ao Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas da Comarca de Manaus - Amazonas, sob o 6.401 do Livro A nº 45 em 30/03/1994, 
registrada com o CNPJ de número nº 84.522.770/0001-94, constituída sob as leis brasileiras como 
uma fundação de apoio à pesquisa, sob o escopo da Lei Federal Brasileira nº 8.958/1994 com sua 
sede própria na Rua dos Crisântemos, 70 Conjunto Villar Câmara - Aleixo, CEP 69083-230, 
Manaus/AM, representada por sua representante legal  Shirley Mauro Teixeira, brasileira, solteira, 
portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº 0116887-8 SSP/AM, inscrita no CPF/MF nº 
022.380.472-04, residente e domiciliada na Cidade de Manaus, AM 

 

D) O disposto no inciso VI §4º do Art. 2º da Lei nº 8.387/1991, estabelece percentual de aplicação 
mínima sob forma de convênio com ICTs criadas e mantidas pelo poder público, com sede ou 
estabelecimento principal na Amazônia Ocidental ou no Estado do Amapá, credenciadas pelo 
Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na Amazônia - CAPDA. 

 

Têm entre si, justos e acordados, celebrar o presente Convênio, em inteira submissão às disposições 
na Lei n. 8.387 de 30/12/1991, alterados pelas Leis n. 10.176 de 11/01/2001, n. 11.077 de 30/12/2004 
e n. 12.249 de 11/06/2010, Decreto n. 6.008, de 29/12/2006 e alterações posteriores e da Resolução 
CAS nº 71 de 06/05/2016 doravante identificados, simplesmente, como Legislação de Informática, 
assim como a Lei n. 10.973 de 30/12/1991, Lei n. 13.243 de 11/01/2016, Lei n. 8.958 de 20/12/1994, 
Decreto n. 8240 de 21/05/2014, Decreto n. 5.563 de 11/10/2005, Lei n. 9.279 de 14/05/1996, 
respeitadas às cláusulas e condições seguintes: 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 O objeto do presente Convênio é o desenvolvimento do Projeto intitulado “PROJETO REDE DE 
MONITORAMENTO AMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO EDUCANDOS – IETE”. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA DESCRIÇÃO EXECUÇÃO DO PROJETO 

2.1 A descrição, o planejamento e as condições da execução do objeto deste Convênio, constam 
no respectivo Plano de Trabalho previamente proposto, apreciado, negociado e aprovado pelos 
partícipes, que rubricado e assinado, passa a ser parte integrante deste Convênio. 

2.2 O projeto será desenvolvido no INPA, e sempre sob a responsabilidade e supervisão do próprio 
INPA com as entregas monitoradas e homologadas pela SEDA-M.  

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA EQUIPE DE TRABALHO E DA FORMA DE ATUAÇÃO 

3.1 A execução das atividades principais do Projeto caberá ao INPA, a qual poderá firmar parcerias 
com outros entes para execução de atividades complementares, obedecendo ao Plano de 
Trabalho e à legislação já citada, devendo a SEDA-M autorizar previamente com base em 
justificativas o que não estiver previsto no Plano de Trabalho. 
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4. CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

4.1 O prazo de vigência deste Convênio vigorará até 30 de Novembro de 2021, podendo ser 
prorrogado mediante Termo Aditivo assinado pelas Convenentes.  

4.2 As atividades do projeto, estabelecidas no Plano de Trabalho deste Convênio serão realizadas 
no período de 1º de Outubro de 2018 a 30 de Setembro de 2021, podendo ser prorrogadas, 
caso exista a necessidade, e seja formalizado o interesse dos partícipes mediante documento 
escrito e assinado pelas Convenentes, até 60 dias antes do final do prazo de vigência deste 
Convênio. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DO TOTAL INVESTIDO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

5.1 O valor total máximo para a execução deste Projeto é de até R$ 7.758.786,19 (sete milhões, 
setecentos e cinquenta e oito mil, setecentos e oitenta e seis reais, e dezenove centavos), o 
qual será pago de acordo com o previsto no Plano de Trabalho, incluindo eventuais impostos, 
demais despesas e custos adicionais inerentes à execução dos Serviços, devendo ocorrer 
retenção de impostos (municipal, estadual e federal), conforme legislação vigente, que serão 
de responsabilidade da SEDA-M, os quais ainda poderão oscilar de acordo com os 
comprovantes de gastos apresentados pela FDB.  

 

5.2 Os desembolsos financeiros serão provisionados de acordo com o Cronograma de Estimativa/ 
Previsão de Desembolso Financeiro demonstrado no Plano de Trabalho deste Convênio, e 
estão intrinsecamente relacionados com a execução das atividades previstas para o Projeto e 
ao envio prévio do relatório financeiro, comprovantes de gastos, relatórios técnicos, 
cronograma de execução entre outros documentos relacionados na Cláusula Sétima- das 
Obrigações da FDB, e no próprio Plano de Trabalho –, ficando reservado à SEDA-M o direito 
de suspender, sem o encargo de multa e juros, e não realizar algum dos pagamentos previstos, 
caso existam atrasos indevidamente justificados pelo INPA e FDB, os quais ela própria tenha 
dado causa, sem a devida justificativa quanto à inexecução de qualquer atividade ou, na 
entrega dos relatórios de execução de atividades, não sendo cabível a suspensão dos 
pagamentos, se o atraso citado tiver sido motivado pela ação ou omissão da SEDA-M. 

 

5.3 Os relatórios técnicos e financeiros deverão ser enviados à SEDA-M até o quinto dia útil do 
mês subsequente (referido, a seguir, como mês corrente) ao da realização das despesas, 
sabendo que existem despesas fixas (aprovadas por convênio) e despesas variáveis 
(aprovadas ao longo do projeto de acordo com a necessidade do gasto). 
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5.4 A SEDA-M analisará os relatórios e apurará o valor a ser desembolsado. Se necessário, 
solicitará a FDB conforme previstos nos itens 5.1 e 5.2, justificativas e diante dessas, poderá 
solicitar alterações nos valores apresentados nesses relatórios até que se chegue ao valor a 
ser desembolsado. 

5.5 O valor do pagamento será igual ao valor revisado menos o saldo de caixa do projeto, definido 
como a diferença entre a somatória dos pagamentos efetuados e as despesas realizadas até o 
mês anterior ao mês corrente ou Projetado, podendo ser diferente do valor originalmente 
planejado no Cronograma de Estimativa / Previsão de Desembolso Financeiro (Plano de 
Trabalho). 

5.6 A FDB emitirá o respectivo recibo ou nota fiscal (conforme acordado) do pagamento e o enviará 
à SEDA-M, que deverá recebê-la até o dia 20 do mês corrente para proceder ao pagamento 
em até 30 (trinta) dias consecutivos após, ou seja, até o dia 20 do mês subsequente e/ou 
conforme acordado no Plano de Trabalho. 

5.7 Caso o dia 20, correspondente ao pagamento do mês ocorra no sábado ou domingo, será 
cumprido o processo interno da SEDA-M, ou seja, o pagamento ocorrerá no primeiro dia útil 
seguinte, não sendo aplicada a mesma regra em casos de emissão da nota, se o dia 20 ocorrer 
no sábado ou domingo, implica-se que a nota fiscal deverá ser emitida no dia útil anterior. 

5.8 Caso a SEDA-M receba a nota fiscal ou recibo ou entre o 21º (vigésimo primeiro) dia do mês 
corrente e o 4º (quarto) dia do mês seguinte, o pagamento será efetuado no dia 05 do mês 
subsequente (ou seja, de 30 a 45 dias de prazo em relação à nota fiscal ou ao recibo). 

5.9 Fica acordado que o valor da primeira nota fiscal será pago excepcionalmente com base no 
valor de gastos previstos no Cronograma de Previsão de Desembolso (Plano de Trabalho), 
devendo ser liberado em até 10 dias consecutivos, a contar da data de emissão da nota e 
Convênio devidamente assinado, mediante aprovação da SEDA-M, por se tratar de capital para 
estruturação do projeto, não se aplicando as condições de pagamento previstas no item 5.6. 

5.10 Os partícipes poderão de comum acordo, modificar a distribuição dos recursos financeiros 
entre as diversas rubricas constantes do Plano de Trabalho do Projeto, desde que o façam 
mediante autorização por escrito, através de trocas de mensagens entre os representantes da 
SEDA-M, INPA e FDB, podendo a INPA e FDB sofrerem penalidades caso ocorra o uso 
inadequado destes recursos sem esta prévia concordância, tais como, abatimento do valor 
inadequadamente utilizado, ou suspensão do pagamento de que trata o item 5.1 ou, ainda, em 
caso de reincidências sistemáticas a rescisão do presente instrumento. 

5.11 Fica facultado à SEDA-M, segundo seu prudente critério e de acordo com o satisfatório 
desenvolvimento do Projeto, realizar, a qualquer tempo, adiantamentos de pagamentos, desde 
que submetidos à apreciação e aprovação dos DEMAIS PARTÍCIPES, os quais serão 
deduzidos em futuros acertos de contas. 

5.12 A FDB providenciará abertura de um Centro de Custo específico para o presente Convênio, o 
qual será utilizado única e exclusivamente para a movimentação dos recursos financeiros deste 
PROJETO, demonstrados mensalmente através dos seus comprovantes de dispêndios e 
relatório financeiro. 

5.13 O pagamento previsto no item 5.1 será realizado pela SEDA-M através de depósito em conta 
corrente, caracterizando, como forma de quitação de tal desembolso os respectivos depósitos 
realizados, bem como do contra recebimento pela SEDA-M de recibo ou nota fiscal conforme 
acordado entre os partícipes, emitido pela FDB para tal fim; 

5.14 Os recursos referentes a este projeto serão repassados pela SEDA-M a FDB por meio de 
depósito em conta bancária aberta especificamente para a execução do objeto deste Convênio, 
a qual será devidamente identificada na nota fiscal mensalmente emitida. 

5.15 A SEDA-M, gerará em no máximo (05) cinco dias úteis após a entrega do relatório financeiro e 
comprovantes de dispêndios, um parecer contendo as justificativas para recusa e ajustes na 
planilha financeira, caso a FDB não responda até o dia 20 do referido mês, a SEDA-M poderá 
suspender a emissão da próxima nota fiscal prevista, sendo certo que a não manifestação da 
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SEDA-M, nesse mesmo prazo, será entendido como relatório financeiro aceito, autorizando a 
emissão e pagamento da respectiva parcela. 

6. CLÁUSULA SEXTA – DOS TRIBUTOS 

6.1 Os tributos que forem devidos em decorrência direta ou indireta do presente Termo de 
Convênio ou de sua execução, constituem ônus de responsabilidade exclusiva da FDB, ficando 
expressamente vedado o seu repasse para as demais partícipes. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DOS CUSTOS INCORRIDOS E CONSTITUIÇÃO DE RESERVA 
PARA PESQUISA 

Em conformidade com o § 21º do art. 2º da Lei nº 8.387 de 1991, modificada pela MP 810/2017 ficam 
estabelecidos que: 

7.1 Nos termos do disposto mencionado, a SEDA-M repassará ao Projeto a título de cobertura de 
despesas operacionais e administrativas incorridas na execução do Convênio pelo INPA, 
enquanto instituição credenciada pelo CAPDA e para a constituição de reserva a ser por ela 
utilizada em pesquisa, desenvolvimento e inovação, o percentual correspondente até 20% 
(vinte por cento) do montante a ser gasto no projeto. 

7.2 A Reserva tratada no item 7.1 só poderá ser utilizada pelo INPA em atividades de Pesquisa e 
Desenvolvimento conforme previsto no § 21 do art. 2º da Lei nº 8.387 de 1991. 

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS BOLSAS DE ESTÍMULO A INOVAÇÃO 

8.1 Os pesquisadores e estudantes que participam do projeto objeto deste CONVENIO receberão 
bolsa de estímulo a inovação, conforme previsto no Art. 21-A da Lei № 13.243/2016, no §1º do 
Art. 17 do Decreto № 8.240/2014, e no §1º do Art. 7do Decreto № 7.423/2010. 

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA FDB 

A FDB se obriga a: 

9.1 Assumir inteira e exclusiva responsabilidade pelas obrigações civis, trabalhistas, 
previdenciárias e fiscais, decorrentes da contratação, manutenção e dispensa de seu pessoal 
envolvido na manutenção e execução deste Convênio e de seus aditamentos, eximindo a 
SEDA-M, desde já, de qualquer responsabilidade quanto ao pagamento dos aludidos encargos, 
bem como ressarcir imediatamente quaisquer despesas que a SEDA-M venha a ter neste 
sentido, na defesa de seus direitos, inclusive honorários advocatícios. 

9.2 Todas as despesas e verbas previstas nas cláusulas acima deverão ser restituídas à SEDA-M 
no prazo de 5 (cinco) dias corridos do respectivo desembolso. 

9.3 Fica aqui convencionado que a FDB responderá por si e seus funcionários, por todo e qualquer 
dano ou prejuízo que porventura, seja ocasionado por extensão do dolo, negligência, 
imprudência ou imperícia. A referida responsabilidade será limitada ao valor máximo descrito 
no item 5.1.  que vier a dar causa durante a execução dos serviços contratados na exata 
medida. 

9.4 Proceder com a contratação de pessoal necessário ao desenvolvimento do objeto deste 
Convênio, através de uma equipe de profissionais qualificada, conforme os procedimentos de 
qualidade acordados entre os partícipes em conformidade com o disposto no Plano de 
Trabalho, nos termos da legislação vigente. 

9.5 Manter equipe de profissionais disponível durante a vigência deste Convênio, para a execução 
das atividades avençadas no Plano de Trabalho;  

9.6 Zelar pelo bom nome comercial da SEDA-M, e em caso de uso indevido, a FDB responderá 
pelas perdas e danos daí decorrentes; 
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9.7 Prestar todas as informações à SEDA-M, necessárias à comprovação do cumprimento das 
obrigações de pesquisa e desenvolvimento, previstas na Legislação de Informática vigente; 

9.8 Gerir administrativa e financeiramente os recursos financeiros do presente Convênio, conforme 
especificado no Plano de Trabalho. 

9.9 Garantir que os bens porventura adquiridos pela FDB para a execução deste Convênio, 
conforme constem do Plano de Trabalho, passem a ser de propriedade do INPA, assumindo 
esta, o compromisso de utilizá-los em atividades de pesquisa e desenvolvimento até o final do 
período de depreciação dos mesmos, em conformidade com o previsto no §9º do art. 21 do 
Decreto nº 6008/2006. 

9.10 Abrir uma conta corrente específica para a movimentação exclusiva dos recursos financeiros 
destinados ao Projeto, objeto do presente Convênio. 

9.11 Efetuar a escrituração contábil das operações relativas à execução das atividades previstas no 
Plano de Trabalho, em conformidade com o disposto no §14 do art. 21 do Decreto nº 
6008/2006, assim como, de toda movimentação dos recursos financeiros que serão colocados 
à sua disposição, e as demonstrações dos rendimentos resultantes de aplicações financeiras 
dos saldos em caixa destes recursos, comprometendo-se de mantê-las, assim como, a 
correspondente documentação técnica, pelo prazo mínimo de 5 anos, nos termos 
estabelecidos no § 14 e 15 daquele mesmo art. 21; 

9.12 Enviar à SEDA-M e a mensalmente até o quinto dia útil do mês subsequente ao mês da 
realização das despesas, o relatório de acompanhamento financeiro de acordo com o modelo 
pré-estabelecido pela SEDA-M, contendo o detalhamento do movimento financeiro, incluindo 
as despesas realizadas, os pagamentos realizados pela SEDA-M e os rendimentos financeiros 
que possam resultar destes pagamentos, acompanhado de cópia dos documentos 
comprobatórios, previsão dos futuros gastos replanejado até o final do projeto, justificativa dos 
desvios do orçamento realizado em relação ao planejado, caso haja descrição dos principais 
resultados alcançados e dos problemas que afetaram o andamento da execução do Plano de 
Trabalho, se for ocaso; 

9.12.1 Para o mês anterior:  

Resumo das atividades em andamento e encerradas;  
Cronograma de execução do projeto atualizado; Descrição dos principais resultados 
alcançados e dos problemas que afetaram o andamento da execução do plano de trabalho;  
Detalhamento das despesas ocorridas;  
Comprovantes de gastos ocorridos;  
Lista dos Recursos Humanos atuantes no projeto com o custo correspondente executado no 
projeto;  
Balancete financeiro do Centro de Custo do Projeto;  
Apresentação dos rendimentos financeiros se houver;  
Justificativa dos desvios do orçamento realizado em relação ao planejado;  

9.12.2 Para o mês corrente: 

Detalhamento das atividades planejadas; 
Detalhamento das despesas planejadas; 

9.12.3 Para os meses subsequentes, até o final do projeto:  

Resumo das atividades planejadas;  
Resumo das despesas planejadas; 
Cronograma estimado até o final do projeto;  

9.13 Encaminhar à SEDA-M, no prazo de 30 dias após o encerramento do correspondente ano base 
ou após a conclusão das atividades previstas no Plano de Trabalho, o Relatório Demonstrativo 
de sua execução financeira, elaborado conforme instruções baixadas pela SUFRAMA, nos 
termos do disposto no art. 29, § 1º, do Decreto 6008/2006. 

9.14 Reformular os Relatórios do que trata os itens 9.12 e 9.13 em atendimento às solicitações da 
SEDA-M dentro dos prazos acordados entre os partícipes 
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9.15 No caso de glosa parcial ou total, na análise técnica, procedida pela SUFRAMA (conforme art. 
29, § 6º, do Decreto nº 6.008/2006), do seu Relatório Demonstrativo Financeiro, a FDB se 
compromete a desenvolver todo o esforço no sentido de revertê-la, tanto na primeira instância, 
com a preparação, junto com a SEDA-M, da contestação à SUFRAMA como na preparação do 
recurso administrativo ao Superintendente da SUFRAMA, na segunda instância, sem quaisquer 
custos adicionais à SEDA-M. 

9.16 Manter Centro de Custo e documentação técnica exclusiva para o presente Convênio e toda 
movimentação desses recursos financeiros que serão colocados à sua disposição, e as 
demonstrações dos rendimentos resultantes de aplicações financeiras dos saldos em caixa 
destes recursos, que deverão ser utilizados conforme acordo futuro entre os partícipes. 

9.17 Participar, a critério da SAMSUNG, de reunião em conjunto com representantes da SAMSUNG, 
da FDB e do INPA apresentando os seguintes documentos referentes ao PROJETO. 

9.18 Prestar todas as informações à SEDA-M, necessárias à comprovação do cumprimento das 
obrigações de pesquisa e desenvolvimento, previstas na Legislação de Informática, Lei no 
8.387, art. 2º, de 30/12/1991, alterados pelas Leis nº10.176, de 11/01/2001, nº 11.077, de 
30/12/204, e nº 12.249, de 11/06/2010, e nos termos do Decreto 6.008, de 29/12/2006, e 
alterações posteriores, incluindo, mas não se esgotando, a apresentação de relatórios técnicos 
e financeiros, conforme abaixo: 

Detalhamento das atividades previstas; 
Detalhamento das despesas planejadas; 
Resumo executivo das atividades e despesas planejadas. 
Detalhamento das atividades ocorridas; 
Detalhamento das despesas ocorridas; 
Resumo executivo das atividades e despesas realizadas; 
Resultados financeiros; 
Extratos da conta-corrente específica. 

9.19 Apresentar à SEDA-M quaisquer outros relatórios ou informações, relativas ao Projeto e sua 
execução, que, eventualmente, vierem a ser solicitadas por órgãos governamentais ou pela 
própria SEDA-M, nas condições estabelecidas. 

9.20 Apresentar, sempre que solicitada pelo INPA ou pela SEDA, prestação de contas parcial ou 
final, disponibilizando toda a documentação administrativa e financeira, referente às aplicações 
e despesas dos recursos destinados a este Convênio. 

9.21 Realizar cotações de preços, de pelo menos três empresas distintas, quando da realização de 
aquisições ou contratações de serviços. 

9.22 Responder integralmente, tanto pela reparação de quaisquer danos causados ao INPA ou a 
terceiros, como também pela reparação ou indenizações devidas ao seu pessoal, empregado 
ou contratado, ou ainda a terceiros, por acidentes ou doenças, quando decorrentes da 
execução do objeto deste Convênio, resultantes de ação ou omissão de atos de sua 
responsabilidade; 

9.23 Não transferir ou ceder a outrem, total ou parcialmente, as responsabilidades a que está 
obrigada por este Convênio; 

9.24 Manter durante toda a execução do Convênio, as condições de regularidade junto ao FGTS, 
INSS, e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, apresentando os respectivos 
comprovantes, sempre que exigidos; 

9.25 Responder por todos os encargos e obrigações concernentes às legislações social, trabalhista, 
tributária, fiscal, comercial, securitária, previdenciária que resultem ou venham a resultar da 
execução deste Convênio, bem como por todas as despesas decorrentes da execução de 
eventuais trabalhos em horários extraordinários; 

9.26 Prestar contas dos recursos aplicados; 
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9.27 Encaminhar relatório técnico parcial e final ao INPA;  

9.28 Utilizar o recurso estritamente na execução do Plano de Trabalho em anexo; 

9.29 Divulgar, na íntegra, em seu sítio na rede mundial de computadores – internet – o extrato deste 
Convênio, os relatórios semestrais, indicando os valores executados, as atividades, os serviços 
executados, discriminados por projeto, unidade acadêmica ou pesquisa beneficiária, assim 
como a relação de pagamentos efetuados a servidores ou agentes públicos de qualquer 
natureza que desempenharem atividades na execução do objeto do presente instrumento; 

9.30 Aplicar no mercado financeiro, por meio de instituições oficiais, os recursos destinados com 
base no presente instrumento, devendo posteriormente emprega-los, junto com o respectivo 
rendimento, exclusivamente na execução do projeto de que trata a Cláusula Primeira.  
 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO INPA 

O INPA se obriga a: 

10.1 Desenvolver e executar o objeto deste Convênio, através de uma equipe de profissionais 
qualificada, designada pelo INPA, em conjunto com a FDB, credenciada pelo Comitê das 
Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na Amazônia, mediante Resolução CAPDA nº 
018/2004, posteriormente, indicada pelo INPA na Resolução nº 028, de 10/02/2004, como uma 
das suas Unidades capacitadas a executar atividades de pesquisa e desenvolvimento, nos 
termos do disposto no inciso I do § 4º do art. 2º da Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991, 
conforme os procedimentos de qualidade acordados entre os partícipes; 

10.2 Manter pessoal de pesquisa e técnico, disponível durante a fruição deste Convênio, para a 
execução dos serviços avençados no Plano de Trabalho; 

10.3 Elaborar MENSALMENTE os relatórios de acompanhamento da execução das atividades 
constantes no Plano de Trabalho previsto neste Convênio, contendo os resultados obtidos. 

10.4 Dedicar-se ao Projeto até sua efetiva conclusão, dentro dos padrões de qualidade exigidos 
pela SAMSUNG. 

10.5 Disponibilizar suas salas de aula, instalações, laboratórios, materiais e Unidades Acadêmicas 
necessárias à execução do objeto deste Convênio. 

10.6 Zelar pelo bom nome comercial da SAMSUNG, e em caso de uso indevido, o INPA responderá 
pelas perdas e danos daí decorrentes. 

10.7 Prestar todas as informações à SAMSUNG, necessárias à comprovação do cumprimento das 
obrigações de pesquisa e desenvolvimento, previstas na Legislação de Informática vigente. 

10.8 Garantir o cumprimento do cronograma físico-financeiro previsto. 

10.9 Submeter para aprovação da SAMSUNG, o planejamento detalhado das atividades previstas 
no Plano de Trabalho antes do início da sua execução, bem como o Termo de Aceitação e/ou 
Homologação das atividades concluídas e entregues de forma parcial ou total. 

10.10 O INPA não poderá, sob qualquer hipótese, ceder ou transferir, total ou parcialmente, os 
direitos decorrentes do presente Convênio, sem o consentimento expresso da SEDA-M. 

10.11 Permitir o acesso às suas instalações de técnicos da SEDA-M ou ainda, de terceiros indicados 
pela SEDA-M, para acompanhar “in loco” a execução do Projeto, assim como examinar as 
documentações técnicas e contábeis pertinentes; 

10.12 Fornecer à SEDA-M os documentos elaborados e compilados, que retratam fielmente os dados 
e informações técnicas inerentes ao Projeto; 
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10.13 Permitir a fiscalização da SUFRAMA, mediante inspeções e auditorias em suas instalações, 
assim como apresentar as informações sobre as atividades realizadas, que vierem por ela a ser 
solicitadas; 

10.14 Assumir o compromisso de utilizar os recursos, de que trata o art. 21, caput, Inciso I, do 
Decreto 6008/2006, adquiridos para a realização do Projeto até o final do período de 
depreciação, nos termos previstos no parágrafo 9º do referido artigo. 

10.15 Mediante orientação da SEDA-M, desenvolver o projeto objeto deste Convênio, respondendo 
técnica e administrativamente pela sua direção e execução; 

10.16 Dedicar-se ao projeto executando as atividades previstas no Plano de Trabalho sob sua 
responsabilidade até sua efetiva conclusão, obedecendo às boas práticas existentes no 
mercado dentro dos padrões de qualidade SAMSUNG; 

10.17 Apresentar trimestralmente à SEDA-M o relatório parcial no formato do Relatório 
Demonstrativo, de que trata o item 10.20 abaixo, cumulativamente relacionado às principais 
atividades realizadas de forma apropriada ao assunto tratado mostrando suas especificidades 
e particularidades dentro dos prazos por ela estabelecidos, a partir do primeiro até o 
encerramento do correspondente ano-base (quando for o caso); 

10.18 Encaminhar à SEDA-M, no prazo de 45 dias após o encerramento do correspondente ano base 
ou após a conclusão das atividades previstas no Plano de Trabalho, o Relatório Demonstrativo 
de sua execução técnica, elaborado conforme instruções baixadas pela SUFRAMA, nos termos 
do disposto no art. 29, § 1º, do Decreto 6008/2006. 

10.19 Reformular os Relatórios em atendimento às solicitações da SEDA-M dentro dos prazos 
acordados entre os partícipes. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA SAMSUNG – SEDA-M 

A SAMSUNG se obriga a: 

11.1 Repassar à FDB os recursos materiais e financeiros necessários à execução das atividades do 
PROJETO, conforme especificado no seu Plano de Trabalho e Cronograma Físico-financeiro. 

11.2 Disponibilizar suas instalações, laboratórios e materiais, unidades de serviços, e demais bens 
acordados no Plano de Trabalho, na medida em que forem necessários para a execução dos 
trabalhos; 

11.3 Fornecer informações sobre seus produtos e processos, sempre que forem necessários para a 
execução dos trabalhos, mantidas sempre as condições de sigilo estipuladas na Cláusula 
Décima Segunda deste Convênio; 

11.4 Fornecer pessoal de suporte sempre que acordado como necessário ou desejável para a 
condução dos trabalhos na área Financeira;  

11.5 Responder pelo pagamento de todos os encargos trabalhistas dos seus funcionários, durante a 
execução dos serviços objeto deste Convênio, bem como eventuais reivindicações trabalhistas 
que a qualquer tempo venham a ser apresentadas por seus funcionários, relativas às 
atividades realizadas durante a vigência deste Convênio, eximindo a FDB e INPA, desde já, de 
qualquer responsabilidade quanto ao pagamento de encargos trabalhistas dos referidos 
empregados, obrigando-se a ressarcir à FDB e INPA, imediatamente, e sem a necessidade de 
qualquer comunicação, de toda e qualquer despesa que esta venha ter com a defesa de seus 
direitos, inclusive honorários advocatícios. 

11.6 Zelar pelo bom nome comercial da FDB e INPA, e em caso de uso indevido, a SAMSUNG 
responderá pelas perdas e danos daí decorrentes; 

11.7 Assinar o Termo de Aceitação e/ou Homologação dos trabalhos concluídos e entregues de 
forma parcial ou total, num prazo máximo de 15 dias, contados a partir da data de entrega; 
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11.8 Fica ainda expressamente vedado à SAMSUNG, promover propostas para contratação direta 
ou indireta de qualquer recurso humano disponibilizado pelo INPA e INPA na execução deste 
Convênio, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, após a sua conclusão. 

11.9 Acompanhar e avaliar permanentemente sejam através de reuniões presenciais e/ou remotas, 
assim como pelos relatórios apresentados, o desempenho de todas as atividades 
desenvolvidas pelo INPA relativas à execução do PROJETO. 

11.10 Nomear, expressamente, no Plano de Trabalho, um Coordenador para o PROJETO (INPA e 
SAMSUNG). 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PROPRIEDADE DOS RESULTADOS 

A propriedade e uso dos resultados estarão especificados segundo os critérios abaixo: 

12.1 “Propriedade Intelectual” (PI) significa qualquer propriedade intelectual, incluindo, mas não se    
limitando a, quaisquer invenções, melhorias e descobertas, incluindo todo software de 
computador, trabalhos, materiais e informações, protegidas ou não por patente, segredo 
comercial ou direito autoral. 

12.2 “Propriedade Intelectual Conjunta” significa  toda “Propriedade Intelectual” que é feita, criada ou 
concebida em decorrência da execução do presente Convênio. 

12.3 Todos os dados, informações técnicas e comerciais, tecnologias, programas de computador, 
procedimentos e rotinas de propriedade do INPA e SEDA-M, desde antes da data de assinatura 
deste Convênio, e que forem reveladas ao outro PARTÍCIPE, somente para subsidiar a execução 
dos trabalhos objeto deste Convênio, continuarão pertencendo ao detentor da informação; 

12.4 Caso seja necessária a utilização de propriedade protegida pré-existente do INPA para o 
desenvolvimento do PROJETO, não serão devidos pela SEDA-M quaisquer valores adicionais, 
limitando-se, no entanto, a utilização da referida propriedade exclusivamente para fins do 
PROJETO. 

12.5 Toda a “Propriedade Intelectual Conjunta” que venha a ser obtida em virtude do 
desenvolvimento conjunto serão de propriedade do INPA e da SEDA-M na proporção de 50% 
(cinquenta por cento) para cada PARTÍCIPE, respectivamente. 

12.6 Durante a vigência deste Convênio, o INPA e a SEDA-M, se obrigam, mutuamente, a 
transmitirem entre elas, todas e quaisquer informações ou aperfeiçoamentos introduzidos pela 
equipe que participa diretamente na execução das atividades do presente Convênio; 

12.7 Sempre que o INPA ou SEDA-M desenvolver “PI” no âmbito do presente Convênio, notificará 
por escrito prontamente a outra PARTÍCIPE e fornecerá todas as informações pertinentes para a 
avaliação da estratégia do patenteamento, ficando desde já expressamente vedado ao INPA 
proceder a qualquer registro resultante do objeto do presente Convênio. A SEDA-M deve 
preparar e apresentar os documentos relacionados ao pedido de patente(s), reivindicar 
propriedade intelectual comum (“direitos de patente conjunta") e processar e manter os direitos de 
patente conjunta em qualquer país a critério exclusivo da SEDA-M.  

12.8 SEDA-M e INPA trabalharão em conjunto para chegar a um acordo sobre as reivindicações que 
constarão na documentação do processo de patente, assim como na preparação e apresentação 
dos direitos de patente conjunta.  

12.9 As despesas relacionadas com a preparação, depósito, junto a órgãos de propriedade 
intelectual nacionais ou internacionais e manutenção de direitos de patente conjunta serão 
integralmente assumidas pela SEDA-M.  

12.10 O INPA somente poderá usar a “Propriedade Intelectual Conjunta” desenvolvida pelo presente 
Convênio para a pesquisa acadêmica ou para fins educacionais. 

12.11 O INPA não poderá conceder ou atribuir qualquer dos seus direitos sob a patente conjunta a 
terceiros sem prévio consentimento por escrito da SEDA-M. 
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12.12 Caso um dos partícipes, SEDA-M ou INPA, não demonstre interesse no patenteamento de 
uma determinada “PI” fica garantida a outra parte interessada a liberdade para proceder com o 
depósito da patente como única titular sendo, neste caso, totalmente responsável pela 
preparação, depósito, junto a órgãos de propriedade intelectual nacionais ou internacionais e 
manutenção de direitos de patente, com todos os seus custos. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DIREITOS DE USO / EXPLORAÇÃO 

 

13.1 Na eventualidade de haver produtos ou processos decorrentes dos trabalhos no âmbito do 
presente instrumento, que impliquem propriedade intelectual, registro de patentes ou 
assimilados, as partes comprometem-se a discutir, oportunamente, os termos em que se 
beneficiarão dos correspondentes resultados, o que será objeto de outro instrumento jurídico. 

13.2 Fica vedada a possibilidade de utilização comercial ou com a finalidade de marketing dos 
resultados, do nome, logotipo e marcas de propriedade do INPA e SEDA-M, por qualquer meio 
ou forma de comunicação, sem a autorização por escrito da outra parte. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GARANTIA 

14.1 Os partícipes comprometem-se a cumprir fielmente o estabelecido na Cláusula Primeira, bem 

como o cronograma de execução estabelecido no Plano de Trabalho. 
 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO SIGILO 

15.1 Obrigam-se os partícipes, por si e por seus diretores, empregados, prepostos, representantes e 
sucessores, a tratar e a manter em caráter de absoluto sigilo as informações confidenciais, 
fornecidas pela outra parte. 

15.2 A confidencialidade implica na obrigação de não divulgar ou repassar informações e 
conhecimentos a terceiros não envolvidos no Projeto, sem autorização expressa, por escrito, 
dos seus detentores, na forma que dispõe o anexo do Decreto nº 1355/94 – que promulga o 
Acordo sobre Aspectos dos Direito de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio -, art. 
39, e a Lei nº 9279/96, art. 195, XI. 

15.3 Consideram-se informações confidenciais, para os efeitos da obrigação de sigilo estipulada no 
caput desta cláusula, todos os dados, filmes, desenhos, documentos e informações, escritos ou 
não, disponibilizados em meio eletrônico e de outras formas também, seja de natureza técnica, 
operacional, econômica, de engenharia ou qualquer outra, entregues, revelados ou fornecidos 
por uma parte(reveladora) à outra parte(receptora), bem como todos e quaisquer assuntos e 
temas tratados com a outra parte para a regular execução do presente Convênio, incluindo 
dados e informações sobre pesquisa, desenvolvimento técnico, modelos, aspectos comerciais 
passados, presentes e futuros, experiências e resultados de atividades de projeto e 
desenvolvimento, com demonstrações verbais, escritas ou gráficas, inclusive rascunhos e 
esboços, simulações lógicas, correspondências e elementos técnicos, independentemente do 
apontamento, pela parte reveladora, de sua natureza confidencial; 

15.4 Não são tratados como conhecimentos e informações confidenciais: 
  

a) aqueles que tenham se tornado de conhecimento público pela publicação de pedido de 

patente ou registro público ou de outra forma que não por meio dos Partícipes; 

b) aqueles cuja divulgação se torne necessária: 

b.1) para a obtenção de autorização governamental para a comercialização dos 

resultados do Projeto; 

b.2) quando exigida por lei ou quando necessária ao cumprimento de determinação 

judicial e/ou governamental. 
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c) nos casos previstos no item anterior, qualquer dos partícipes deverá notificar 

imediatamente os demais e requerer segredo no seu trato judicial e/ou administrativo. 

15.5 As informações confidenciais serão imediatamente devolvidas à parte reveladora ou destruídas 
quando por esta solicitada, ou, automaticamente, quando ocorrer o vencimento normal, 
rescisão ou denúncia, por qualquer motivo, do presente Convênio, sem direito a cópia de 
qualquer informação confidencial; 

15.6 A obrigação de sigilo ora assumida pelos partícipes, vigorará a partir da assinatura deste 
instrumento e subsistirá pelo prazo de10 (dez) anos, contados do vencimento normal, rescisão 
ou qualquer outra forma de extinção do presente Convênio; 

 

15.7 Sem autorização prévia e por escrito da parte reveladora, a parte receptora e seus reitores, 
diretores, empregados, representantes e prepostos não divulgarão e não revelarão, por 
qualquer forma ou meio, qualquer uma das informações confidenciais, nem utilizarão tais 
informações para qualquer outra finalidade que não seja objeto deste Convênio; 

 

15.8 As obrigações da parte receptora quanto à manutenção do sigilo das informações 
confidenciais, não se aplicarão às informações ou os partícipes das informações: 

 

15.9 Que sejam atualmente ou venham a tornar-se de domínio público; 

15.10 Que, antes do fornecimento pela parte reveladora, já fossem comprovadamente conhecidas 
pela parte receptora; 

15.11 A divulgação pela parte receptora seja autorizada previamente e por escrito pela parte 
reveladora. 

15.12 Fica expressamente estabelecido, que ao revelar informações confidenciais à FDB e INPA, a 
SAMSUNG não concede qualquer tipo de licença expressa, implícita ou de outra natureza, 
nem direitos de qualquer espécie sobre patentes, marcas e quaisquer sinais distintivos ou 
direitos “copyrights”, de propriedade industrial, intelectual e imaterial, dos quais seja ou venha a 
ser titular; 

15.13 Os partícipes deverão manter procedimentos administrativos adequados, a fim de prevenir 
extravio ou perda de quaisquer informações confidenciais. No caso de ocorrer qualquer 
incidente dessa natureza, os partícipes deverão notificar por escrito a outra parte, 
imediatamente, para tomada das devidas providências. 

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS BENS MÓVEIS PERMANENTES 

16.1 Todos os bens permanentes que vierem a serem adquiridos com os recursos gerados deverão 
ser incorporados ao patrimônio do INPA, imediatamente após o seu recebimento, observada a 
norma interna que rege a matéria patrimonial. 

16.2 Na nota fiscal/fatura referente aos bens adquiridos (material permanente), a FDB entregará a 
primeira via ao INPA, para fins de incorporação ao seu patrimônio. A segunda via fará parte da 
prestação de contas, devendo ambas serem atestadas no verso pelo Coordenador do 
Convênio, na forma seguinte: 

 
“Atesto o recebimento do(s) bem (s) ou a prestação dos serviços indicado(s) nesta nota fiscal/fatura, 

adquiridos com recursos do TERMO DE CONVÊNIO ____/____. 
______________________________________ 

(Assinatura, nome e/ou carimbo)” 
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17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA ANTICORRUPÇÃO 

17.1 O INPA E FDB e cada um de seus agentes, empregados e subcontratados que trabalham 
diretamente no Convênio se obrigam a cumprir todas as leis anticorrupção. O INPA e FDB 
garantem que não irão, em razão do presente instrumento, ou de quaisquer outras transações 
comerciais envolvendo a Contratante, transferir qualquer coisa de valor, direta ou 
indiretamente, a qualquer pessoa do setor privado ou funcionários do governo ou de empresas 
controladas pelo governo, a fim de obter ou manter qualquer outro benefício ou vantagem 
indevida.  

 

17.2 O INPA e FDB garantem que nenhum dinheiro pago ao mesmo será utilizado a título de 
compensação ou de outra forma será usado para pagar qualquer suborno ou propina em 
violação da lei aplicável. O INPA e FDB manterão uma contabilidade precisa e atualizada de 
todos os pagamentos feitos em nome da SEDA-M. Uma cópia desta contabilização deve ser 
fornecida em caso de solicitação. O INPA e FDB concordam em responder prontamente às 
dúvidas da SEDA-M relacionadas com o programa anticorrupção e outros controles 
relacionados ao disposto nesta Cláusula e que cooperará plenamente em qualquer 
investigação da SEDA-M de uma violação de suas disposições.  

 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA FRAUDE 

18.1 O INPA e FDB tem conhecimento que as seguintes situações são sempre inadequadas e 
expressamente proibidas: Presentear, proporcionar entretenimento ou dedicar tratamento 
preferencial com a intenção de tentar influenciar a objetividade da tomada de decisão de um 
funcionário da SEDA-M; oferecer qualquer presente, entretenimento ou tratamento preferencial 
durante o envolvimento em uma compra atual ou processo de decisão de contratação; 
qualquer presente em espécie, inclusive "vale-presente"; oferecimento de entretenimento, 
ingressos para eventos esportivos ou outros); oferecimento de excursões de lazer, viagens ou 
acomodações em eventos patrocinados pelas Instituições O INPA ou FDB; os funcionários da 
SEDA-M não podem solicitar ou exigir presentes aos Fornecedores, inclusive os que se 
destinem a apoiar causas beneficentes; bem como: exigir a quitação de dividas, pagamento de 
cartões, dinheiro e etc, O INPA e FDB estão cientes que caso seja constatado qualquer desvio 
ou má conduta, sofrerão penalidades legais.  

 

19 . CLÁUSULA DÉCIMA NONA -  CÓDIGO DE CONDUTA 
 
19.1  As PARTES se comprometem , que durante a execução deste contrato como na condução de 

seus negócios  seus sócios, administradores e colaboradores cumprirão fielmente , bem como 
exigirão o seu cumprimento pelos terceiros por elas contratados ao Código de Conduta da 
SAMSUNG, parte integrante deste CONTRATO,  o qual está em conformidade com as regras 
da RBA ( RESPONSIBLE BUSINESS ALLIANCE), aliança do qual a SAMSUNG é membro 
permanente, cumprindo todas as normas voltadas para a melhoria das condições de trabalho, 
saúde e segurança, meio ambiente e ética.   

 



 

 

Citação: Esta página é PARTE integrante do 1º CONVÊNIO entre INPA, Samsung e FDB 
Página 14 de 18 

 

 

 

14 

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 

20.1 Em consonância com a responsabilidade social empresarial, um dos princípios nos quais se 
fundamentam todas as atividades da SEDA-M, O INPA e FDB comprometem-se, desde já, a 
não utilizar mão-de-obra infantil ou trabalho irregular de adolescentes, nos termos da legislação 
em vigor, sob pena de quebra contratual e aplicação das penalidades cabíveis, na forma da lei 
e do presente instrumento.  

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA UTILIZAÇÃO DE EVENTUAIS RENDIMENTOS 
FINANCEIROS 

21.1 O INPA e FDB se comprometem a utilizar as receitas oriundas de aplicação financeira dos 
recursos aportados pela SAMSUNG para apoiar atividades de Pesquisa e Desenvolvimento no 
âmbito do Projeto, desde que em comum acordo com a SAMSUNG. 

22. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO, PELA FDB ÀS EMPRESAS OU 
PESSOAS COM QUEM VIER A CONTRATAR NO ÂMBITO DO CONVÊNIO DE GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

22.1 Na realização dos pagamentos às empresas ou pessoas com quem vier a contratar, a 
FDB observará o contido nos artigos 62 e 63 da Lei nº 4.320/64, de maneira a efetuar o 
pagamento apenas após a correta e adequada liquidação da despesa. 

23. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

23.1 A eventual alteração nas cláusulas do presente Convênio somente terá validade ou efeito se 
efetuado mediante acordo mútuo ou documento por escrito assinado por representantes 
legalmente constituídos pelos partícipes, e com menção expressa de tratar-se de alteração 
introduzido a este instrumento, ressalvado o disposto no item 5.10 da Cláusula Quinta que 
pode ser realizada através de troca de mensagens.  

23.2 A execução pelo INPA de qualquer serviço adicional não previsto no escopo deste Convênio 
terá validade ou efeito somente se observadas às condições do item 22.1. 

23.3 Da mesma forma, a transferência de obrigações de quaisquer dos partícipes, para ter validade 
ou efeito, deverá obedecer ao disposto no item 22.1. 

24. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 

24.1 Uma parte poderá, a qualquer momento, livremente denunciar este Convênio, mediante envio 
de comunicação a outra parte com30 (trinta) dias de antecedência. O Convênio poderá ainda 
ser rescindindo imediatamente, por justa causa, bastando, para tanto, que a parte prejudicada 
envie comunicado a parte infratora, por escrito, nas seguintes situações: 

24.2 Inadimplemento pelo outro de qualquer cláusula ou condição deste instrumento; 

24.3 Constatação da ocorrência de pedido de recuperação judicial e/ou extrajudicial ou falência 
decretada do outro; 

24.4 Casos fortuitos ou de força maior, que comprovadamente impeçam o cumprimento das 
obrigações assumidas por um período contínuo superior a30(trinta) dias; 

24.5 Desídia no trato das responsabilidades assumidas por força deste Termo. 

24.6 Equivalerá a casos de força maior, a suspensão e/ou derrogação dos direitos da SAMSUNG 
em utilizar os benefícios fiscais de que trata a Legislação de Informática vigente. Ocorrendo 
esta hipótese, fica assegurado o direito da SAMSUNG em denunciar este Convênio firmado 
entre os partícipes, a qualquer tempo, independentemente do pagamento de multa e/ou 
indenização, a qualquer título ao INPA e FDB. 
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24.7 No caso de descredenciamento pelo CAPDA, da FDB ou de perda pelo INPA da sua condição 
de Unidade capacitada a executar atividades de pesquisa e desenvolvimento, nos termos do 
disposto no inciso I do § 4º do art. 2º da Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991, este 
Convênio será automaticamente rescindido a partir da data da decisão do CAPDA. 

24.8 No caso de perda, pela FDB, da sua condição de fundação de apoio do INPA, esta deverá 
imediatamente substituí-la por outra fundação que assuma tal condição, sob pena da rescisão 
deste Convênio. o próprio INPA assumirá a administração financeira do projeto. 

24.9 O INPA e FDB, conjunta ou isoladamente, serão consideradas inadimplentes, dando causa à 
rescisão deste Termo pela SAMSUNG, se transferir a execução de projetos a terceiros, 
ressalvada a realização de atividades complementares em cooperação com seus parceiros 
institucionais. 

24.10 Ocorrendo qualquer das hipóteses de inadimplemento previstas, a parte prejudicada poderá, a 
seu exclusivo critério, em lugar de promover a rescisão do presente Convênio, suspender 
quaisquer atividades ou repasses de recursos, até que a outra parte cumpra integral e 
satisfatoriamente as obrigações contratadas e não cumpridas. 

24.11 Verificando-se a rescisão por qualquer motivo, procederão os partícipes a um acerto de contas, 
no qual fixarão valores a serem pagos a parte prejudicada, no prazo de 30(trinta) dias contados 
da efetiva rescisão, levando em consideração a situação do Projeto e os pagamentos já 
realizados, bem como as obrigações já comprometidas perante terceiros, tendo como limite o 
valor total deste Convênio. 

24.12 Em caso de denúncia ou rescisão deste Convênio, comprometem-se cada uma dos partícipes, 
a restituir a outra, toda e qualquer documentação deste eventualmente recebido por força do 
presente Convênio. 

24.13 No caso de denúncia do presente Convênio, os partícipes analisarão o Projeto e seu 
andamento, levando em consideração sua situação, os pagamentos já realizados e as 
obrigações já comprometidas perante terceiros, e decidirão por seu encerramento, alteração ou 
continuação, elaborando um Adendo específico para cada caso. 

24.14 A parte que der causa à rescisão, provocando prejuízos ao outro e/ou a terceiros, responderá 
por eventuais perdas e danos que dela decorram, devendo os mesmos serem apurados pelos 
partícipes ou em juízo, caso não haja composição de acordo. 

24.15 Nenhuma dos partícipes será responsável por danos indiretos ou lucros cessantes decorrentes 
deste Convênio. 

 

25. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DO ENCERRAMENTO DO PROJETO 

25.1 As CONVENENTES estão de acordo que o encerramento do projeto caracteriza-se pelas 
entregas: De toda documentação técnica e legal conforme Plano de Trabalho, relatório de 
report técnico e plano de trabalho atualizado (quando couber), formalizado pela assinatura do 
Termo de Entrega. 

25.2 A SEDA-M homologará toda a documentação entregue, gerando o Termo de Encerramento 
Técnico e coletará as assinaturas, formalizando assim a conclusão do projeto. 

 

26. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

26.1 A prestação de contas financeira deverá ser apresentada pelo INPA e FDB e a SAMSUNG, 
impreterivelmente, até 60 (sessenta) dias após o encerramento da vigência do Convênio, 
contendo obrigatoriamente os seguintes documentos: 

 
a) Relação de todos os pagamentos efetuados, incluindo os do custo operacional; 
b) Cópia da documentação fiscal dos pagamentos efetuados, incluindo os comprovantes dos 

pagamentos relativos a custo operacional; 
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c) Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos; 
d) Relatório de Execução de Receita e Despesa; 
e) Relatório de Execução Físico-Financeira; 
f) Conciliação bancária; 
g) Relatório do Cumprimento do Objeto. 

26.2 A FDB deverá manter arquivados, em pasta específica, os originais dos comprovantes das 
despesas (notas fiscais, faturas, recibos, bilhetes de passagens e outros comprovantes) pelo 
prazo de 10(dez) anos, contado a partir da data de aprovação, por parte do INPA,  das contas 
do referido Projeto. 

  
Parágrafo único. Na apreciação da prestação de contas não serão aceitos: 
a) documentos que apresentem emendas ou rasuras que prejudiquem a clareza de seu conteúdo; 
b) comprovantes originais de despesa que se apresentem em condições de difícil leitura, a menos 
que sejam acompanhados de justificativa; 
c) comprovantes de despesa emitidos fora do prazo de vigência do Termo de Convênio; 

26.3 Em cada comprovante de despesas deverá ser anotado o número do cheque ou do 
comprovante bancário correspondente ao pagamento, observada a organização cronológica 
sequencial e numérica, a fim de estar em conformidade com a relação de pagamentos. 

27. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DA QUITAÇÃO 

27.1 As CONVENENTES declaram sua expressa conformidade e quitação com o presente projeto, a 
partir da apresentação do relatório financeiro final zerado, alinhado com todos os comprovantes 
financeiros entregues mensalmente. 

27.2 A SEDA-M irá gerar o termo de encerramento financeiro, coletará as assinaturas e liberará a 
emissão da última nota fiscal do projeto a ser paga conforme item 5.6, dando uma à outra 
plena, geral e irrevogável quitação dos seus haveres financeiros para nada mais reclamarem 
ou exigirem, em tempo algum, no que diz respeito especificamente ao Convênio em referência. 

 

28. CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DA EXCLUSIVIDADE 

28.1 O presente Convênio não exclui o direito das participes em utilizarem outros parceiros para 
atividades complementares sob a forma de intercâmbio técnico-científico. 

 

29. CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – DA PENALIDADE 

29.1 Em caso de glosa, mantida pelo Superintendente da SUFRAMA, relativamente ao Projeto 
objeto deste Convênio, em consequência da falta de empenho, omissão ou negligenciada da 
FDB e/ou INPA, a SAMSUNG poderá solicitar as devidas providências junto ao CAPDA– 
Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na Amazônia. 

 

29.2 O Coordenador do projeto e a FDB serão responsabilizados pelas eventuais penalidades que a 
SAMSUNG venha a sofrer devido ao não cumprimento da Legislação de Informática vigente, 
desde que a motivação das penalidades seja referente a uma das situações abaixo, isolada ou 
em conjunto; 

 

29.3 O uso inadequado dos recursos financeiros disponibilizados pela SAMSUNG para a realização 
do PROJETO; 

29.4 A realização de atividades não enquadradas no PROJETO e que não façam parte do Plano de 
Trabalho acordado com a SAMSUNG; 

29.5 Erros irreversíveis da FDB e/ou INPA na elaboração dos relatórios, entregas de documentos 
comprobatórios e informações que venham a ser estabelecidos ou pedidos para atendimento 
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ao disposto na Legislação de Informática vigente ou solicitadas pela SUFRAMA ou outras 
autoridades competentes, referentes ao PROJETO. 

30. CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – DAS CONDIÇÕES GERAIS 

30.1 Este Convênio obriga os partícipes e os seus sucessores, durante sua vigência, a cumprir as 
respectivas obrigações, a qualquer título, sendo os partícipes, também, responsáveis pelos 
atos e omissões de seus respectivos funcionários administradores ou gerentes, prestadores de 
serviços, contratados ou prepostos, sob qualquer denominação.  

30.2 Nenhuma dos partícipes será considerada em mora ou inadimplemento se o motivo do atraso 
ou do descumprimento das obrigações decorrerem de caso fortuito ou força maior, na forma 
estabelecida pelos artigos 393 e 399 do Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002).  

30.3 Nenhuma das convenentes responderá por lucros cessantes e danos indiretos decorrentes 
deste Convênio.  

30.4 Os serviços de que tratam a Cláusula Primeira e o Plano de Trabalho serão prestados por 
profissionais designados pelo INPA e FDB, com experiências comprovadas na matéria, objeto 
deste Convênio.  

30.5 A SEDA-M poderá solicitar a qualquer tempo (de pronto) a substituição de funcionário(s) do O 
INPA e FDB alocado(s) no Projeto, caso o considere ineficiente(s) sua(s) participação (ões) na 
execução do Projeto.  

30.6 Este Convênio não poderá ser cedido a terceiros, no todo ou em parte, ressalvada a 
concordância expressa de ambas os partícipes.  

31. CLÁUSULA TRIGÉSIMA – DA PUBLICAÇÃO 

31.1 Este Convênio será publicado sob a forma de extrato no Diário Oficial da União, no prazo de 20 
(vinte) dias, a contar do quinto dia útil do mês subsequente, correndo as despesas de sua 
publicação por conta da Instituição. 

 

32. CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO 

 

Para dirimir as dúvidas ou controvérsias decorrentes do presente Convênio, que não puderem ser 
resolvidas amigavelmente entre os partícipes, fica eleito o foro da Justiça Federal do Amazonas em 
Manaus, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja resguardada a competência 
exclusiva da Justiça Federal. 
 
E, por se acharem assim justos e contratados, declaram os partícipes aceitar as cláusulas e 
condições do presente Convênio que, depois de lido, conferido e achado conforme, assinam na 
presença de 03 (três) testemunhas, para um só efeito e valor em 04(quatro) vias de igual teor e 
forma. 

 
 
 

Manaus/AM,         de                                      de 2018.  
 
 
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA – SEDA-M  
 
 
 
JEONG HWAN KIM                                           CHANG HOON YOON 
Diretor Presidente                     Diretor Vice Presidente 
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INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA - INPA 
 
 
 
 
HILLÂNDIA BRANDÃO DA CUNHA  
Diretora do INPA 
FUNDAÇÃO AMAZÔNICA DE DEFESA DA BIOSFERA - FDB 
 
 
 
 
 
 
SHIRLEY MAURO TEIXEIRA  
Diretora Executiva da FDB 
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RG n.º:  
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____________________________  
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