'@,
Saic Embrapa:

10200.19/0028-7
Protocolo SEl: 21148.002708/2019-19

ACORDO GERAL DE PARCERIA PARA APOIO
A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA

AGROPECUÁRIA. TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA E

INOVAÇÃO

JUNTO

AO

AMBIENTE PRODUTIVO,QUE ENTRE SI
CELEBRAM A EMPRESA BRASILEIRA DE
PESQUISA AGROPECUÁRIA - Embrapa e

FUNDAÇÃO
DE APOIOA PESQUISA
E
DESENVOLVIMENTO
AGROPECUARIO
EDMUNDOGASTAL-FAPEG.

A EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - Embrapa, empresa
pública federal, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
instituída por força do disposto na Leí n' 5.851, de 07.12.72, Estatuto aprovado pelo

Decreto no 7.766, de 25.06.2012, e alterações posteriores promovidas por sua
Assembleia Geral, consoante parágrafo único do artigo 72 do Decreto n' 8.945, de 27
de dezembro de 2016, inscrita no CNPJ/MF sob n' 00.348.003/0001-10, sediada em

Brasília- DF, no Parque Estação Biológica - PqEB, Avenida W/3 Norte (final),
doravante designada simplesmente EMBRAPA, neste ato representada na forma de
seu Estatuto e normas internas, em especial a Portaria do Presidente n' 345/201 9 e a
Resolução do Diretor Executivo - DEIT n' 1/2019, e, de outro lado, a FUNDAÇÃO DE
APOIO A Pl:SQUISA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO EDMUNDO
GASTAL, pessoa jurídica de direito privado. sem fins lucrativos, instituída e habilitada
como "Fundação de Apoio". nos termos do disposto no Código Civil, combinado com

o disposto na Lei n' 8.958, de 20 de dezembrode 1994. e Lei n' l0.973, de 2 de
dezembro de 2004, inscrita no CNPJ sob o n' 03.438.169/0001-16, registrada e
credenciada perante o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
e Ministério da Educação por meio da Portaria Conjunta n'42, de 24 dejulho de 2017,
publicada no Diário Oficial da União em 25 de julho de 2017, Seção 1, página 67, na
forma do incisa 111
do artigo 2' da Lei 8.958/1994, sediada na BR 392 Km 78, 9' Distrito.
Pelotas - RS, doravante denominada simplesmente FAPEG, neste ato representada
por seu Diretor-Presidente, Jorge Fainé Gomes, brasileiro, casado, Eng.oAgrónomo,
portador da Cédula de Identidade RG n' 81 0497180, SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob

o n' 117.057.520-04,residentee domiciliadoem Pelotas/RS,e com fundamentono
processo SEI número 21148.002708/2019-19, RESOLVERAM celebrar o presente
ACORDO GERAL DE PARCERIA PARA APOIO A PESQUISA CIENTIFICA E
TECNOLÓGICA AGROPECUÁRIA, TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E
INOVAÇÃOJUNTO AO
AMBIENTE PRODUTIVO,que será regido pela será regido pela Lei n' 8.958, de
20.12.1994. combinada com a Lei n' 13.303, de 30.06.2016, a Lei n' l0.973, de
02.12.2004 e Normas Internas da Embrapa, especialmente a que trata das "Parcerias
com Fundações de Apoio". consubstanciada na RESOLUÇÃO DO CONSAD N' 180,
de 17/12/2019, publicada no Boletim de Comunicações

Administrativas - BCA N' 2, de 09/01/2019, que a FAPEG declara conhecer e aceitar
em todos os seus termos, bem como pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA Das Definições
A EMBRAPA e a FAPEG para efeito deste Acordo, convencionamas seguintes
definições:
AçQldo GerajçJgf?g(ç9[ig - instrumento jurídico de caráter genérico, por meio do qual
a EMBRAPA associa-se a uma Fundação de Apoio, mediante cláusulas e condições
gerais expressas com vistas à oportuna atuação desta última, em atividades de apoio
à execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&l)
agropecuária, de transferência de tecnologia, prestação de serviços técnicos
especializados e de outros serviços, abrangidos pela atividade-fim da Embrapa para
atendimento de demandas do ambiente produtivo ou social

Adicional Variável - retribuição pecuniária não íncorporável ao salário e custeada
exclusivamente com recursos arrecadados pela EMBRAPA ou Fundação de Apoio no
âmbito dos Contratos de Prestação de Serviços compatíveis com os objetivos da Lei
n' l0.973, de 2004, cujo pagamentopode ser efetuado, na forma desta Norma. a
empregado da EMBRAPA que participe da execução deste tipo de contrato.
Bo sa de Estímulo à Inovação - bolsa concedida diretamente pela EMBRAPA ou por
Fundação de Apoio ou por Agência de Fomento, na forma da Lei n' l0.973/2004,

destinadaà formaçãoe à capacitaçãode recursoshumanose à agregaçãode
especialistas, em ICTs e em empresas, que contribuam para a execução de projetos

de pesquisa. desenvolvimentotecnológico e inovação e para as atividades de
extensão tecnológica. de proteção da propriedade intelectual e de transferência de
tecnologia, produto, serviço ou processo. A Bolsa de Estímulo à Inovação só pode ser
concedida a profissionais que participem da execução de Convênios, Acordos de

Parceria ou Contratos de Transferência de Tecnologia entre a EMBRAPA e
instituições públicas e/ou privadas.
Contratante - Instituição pública ou privada ou pessoa física, integrante do ambiente
produtivo ou social e qualificada como contratante da EMBRAPA em relação a seus

produtos ou serviços, no qual figure como destinatário dos produtos ou serviços
prestados pela EMBRAPA, com a participação de Fundação de Apoio.
D9senvolv merllQ;.:1llgtllyçig11êL-- programas, projetos, atividades e operações
especiais, inclusive de natureza infraestrutural, material e laboratorial, que levem à
melhoria mensurável das condições da EMBRAPA para cumprimento eficiente e

eficaz de sua missão institucional, vedada, em qualquer caso, a contratação de
objetos genéricos, desvinculados de projetos específicos.
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- ou Equação Económico-Financeira do Contrato é
a manutenção da relação estabelecida inicialmente pelas partes, em caso de Contrato
de Prestação de Serviços, entre os encargos da EMBRAPA e Fundação, de um lado,

na condição de executoras do contrato e. de outro, o valor do pagamento ou
retribuição (preço), a ser pago pelo Contratante, para a justa remuneração decorrente
da execução do objeto do Contrato de Prestação de Serviço.

Eu11daçãa.de..Apeia
- fundação criada com a finalidade de dar apoio a projetos de
pesquisa, ensino e extensão, projetos de desenvolvimento institucional, científico.
tecnológico e projetos de estímulo à inovação de interesse das ICTs, registrada e
credenciada no Ministério da Educação e no Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações, nos termos da Lei no 8.958, de 20 de dezembro de 1994.
e das demais legislações pertinentes nas esferas estadual, distrital e municipal
Inovacão - introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou
social que resulte em novos produtos, serviços ou processos ou que compreenda a
agregação de novas funcionalidades ou características a produto, serviço ou processo
já existente que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou
desempenho

- órgão ou entidade da
administração pública direta ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado sem fins
lucrativos, legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede e foro no País, que
contemple em sua missão institucional ou em seu objeto social ou estatutário a
pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico ou o desenvolvimento
de novos produtos, serviços ou processos.

- Estruturainstituídapor uma ou mais ICTs,
com ou servi personalidade jurídica própria, que tenha por finalidade a gestão de
política institucional de inovação e por competências mínimas as atribuições previstas
na Lei no l0.973, de 2004.

Parceiro -- instituição pública ou privada, pessoa física ou jurídica, nacional ou
internacional e qualificada como parceiro da EMBRAPA em relação aos Convênios
ou Acordos de Cooperação ou Contratos de Transferência de Tecnologia, nos quais
figure como Parte interessada na execução do projeto de PD&l e na sua introdução
no ambiente produtivo e social.

- A pesquisa e desenvolvimento
consistem no trabalho criativo e empreendido em base sistemática com vistas a
aumentar o estoque de conhecimento, incluindo o conhecimento do homem. da
cultura e da sociedade, e ao uso desse estoque para perscrutar novas aplicações. A
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inovação consiste na introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente
produtivo e social que resulte em novos produtos, serviços e processos, ou
compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características a produto.
serviço ou processo já existente que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho
de qualidade ou desempenho.
Plano de Tuba ho - documento técnico a ser elaborado entre as Partes interessadas
visando orientar as ações a serem desenvolvidas, por meio do detalhamento, !!Q
mínimo, dos seguintes tópicos: i) justificativa; ii) objetivos; iii) metas; iv) cronograma
de execução, v) orçamento, vi) definição da propriedade intelectual envolvida, se for
o caso. O Plano de Trabalho integra o instrumento contratual a ser celebrado, sendo
considerado o principal documento técnico de prova para dirimir eventuais conflitos
futuros
Eligpegla..!ile...$elvlçe - documento técnico com a programação de execução de

prestação de serviços técnicos especializados pela EMBRAPA, com o apoio da
Fundação de Apoio, contendo a descrição dos dados básicos indispensáveis para
bem caracterizaro trabalho a ser executado, elaborada com base em requisitos
técnicos que evidenciem a viabilidade do trabalho pretendido e que apresente, entre
outros: i) metodologia de execução; ii) orçamento e iii) cronograma de execução.
Serviços Técnicos Esoecializados
da EMBRAPA, tais como:

todos os serviços pertinentes à área de atuação

a) análises laboratoriais e testes de produtos

b) mapeamentos;
c) zoneamentos
d) planejamentos

e) pareceres
f) períciasl
g) avaliações em geral;
h) assessorias e consultorias técnicas
i) conformidade de processos

j) monitoramentos
k) treinamentos e aperfeiçoamentos de pessoall

1)capacitação e formação de multiplicadores
Saldo Finance ro RelDanescente - sobra, resto ou saldo financeiro positivo, entre as
receitas e as despesas referentes à execução do objeto de determinado instrumento
jurídico relacionado a esta Norma. demonstrável mediante prestação final de conta

;,--
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formalizada após a conclusão da execução contratual, e passível de incorporação à
conta de recursos próprios da EMBRAPA.

Superávit Financeiro de Contrato de Prestação de Serviços - valor monetário
adicional aos custos da prestação de serviços realizada pela EMBRAPA, previamente
estabelecido, para cobrir eventuais variações de preços nos componentes do custo
observados durante o período de execução da prestação de serviços.

CLÁUSULA SEGUNDA-Objeto
O presente Acordo tem por objeto o estabelecimento das condições básicas a serem
observadas na atuação da EMBRAPA, em parceria com FAPEG, em consonância

com as disposiçõesestabelecidasna Lei n' l0.973, de 2 de dezembrode 2004
combinada com a Lei n' 8.958. de 20 de dezembro de 1994, visando o fortalecimento

da interação
da EMBRAPA
com o ambienteprodutivo
ou socialna pesquisae
desenvolvimento agropecuário, na geração de produtos, processos e serviços
inovadores, na transferência de tecnologia, no desenvolvimento institucional e no
estímulo à inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à
execução desses projetos.
PARÁGRAFO UNICO: A atuação da FAPEG em projetos de desenvolvimento
institucional para melhoria de infraestrutura da EMBRAPA limitar-se-á às obras e à
aquisição de materiais, equipamentos e outros insumos diretamente relacionados às
atividades de inovação, pesquisa científica e tecnol(1)gica

CLÁUSULA TERCEIRA Forma de Implementação
A implementação deste Acordo se dará sempre mediante prévias e oportunas
celebrações de instrumentos jurídicos específicos, expressamente vinculados ao
presente Acordo. tendo como Partes. de um lado, a EMBRAPA e FAPEG, na condição
de executoras, e, de outro, instituição pública ou privada, pessoa física ou jurídica, na
condição de Contratante ou de Parceiro, sob a forma dos seguintes instrumentos
jurídicos:
a) Convênios ou Acordos de Cooperaçãol
b) Contratos de Transferência de Tecnologia
c) Contratos de Prestação de Serviços
d) Contratos de Parceria para Realização de Eventos de Capacitação
e) Acordos ou Contratos para Compartilhamento ou Uso das instalações da
EMBRAPA.

#
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: Para fins do disposto no cal)t/f desta Cláusula. fica
estabelecido que o instrumento jurídico a ser celebrado será:
a)

'
uando a negociação envolver a EMBRAPA. a
FAPEG e órgãos ou entidades da Administração Pública direta e indireta
visando à execução de projetos de PD&l, com transferência de recursos
financeiros públicos, observado o disposto no artigo 9-A da Lei n' l0.973.
de 2004.

b) "

": quando a negociação envolver a EMBRAPA. a

FAPEG e/ou uma ou mais instituições públicas ou privadas visando à
realização de atívidades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica,
desenvolvimentode tecnologia, produto, serviço ou processo, $em
.observado o disposto no art.

9' da Lei n' l0.973. de 2004.
c)

"

": quando a negociação envolver

a EMBRAPA,
a FAPEGe instituição(ões)
pública(s)
ou privada(s)
ou
pessoa física ou jurídica, visando a transferência de tecnologia de
propriedade da EMBRAPA ou de terceiros, consubstanciado em qualquer
das seguintes modalidades de instrumentos contratuais típicos(licença de
exploração de patente, fornecimento de tecnologia industrial, fornecimento

de #now-how, licença de exploração de cultivar, licença de uso de marca,
licença de uso de programa de computador, licença de uso de dados e
bases de dados, licença de uso de algoritmos, entre outros), observado o
disposto no art. 6' da Lei n' l0.973, de 20041
d) "

": quando a negociação

envolver a

EIVIBRAPA,a FAPEG e instituição(ões) pública(s) ou privada(s), em que a
EMBRAPA, com apoio da FUNDAÇÃO, se obriga a prestar determinado
serviço técnico especializado ao Contratante, mediante certa retribuição,
seja ela pecuniária ou não, observado o disposto no art. 8' da Lei no l0.973,
tJe 2uu4:

e)

: quando a
negociação envolver a EMBRAPA e a FAPEG conjugando esforços para
realização de atívidades de eventos de capacitação (cursos, palestras,
serninãrios, congressos, entre outros);

D

"

Nç

das

Instalações

da

EMIBRAPA:quando a negociação envolver a EMBRAPA, a FAPEG e
instituição(ões) pública(s) ou privada(s) visando o compartilhamento das
instalações da EMBRAPA,

çom a EMBRAPA. na

forma do disposto na subseção 7.1.1, "a". da norma aprovada pela
Resolução CONSAD n' 180/20191

y À
b.'\'''
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g) 'Acordo ou Contrato para Uso das Instalações da EMBRAPA: quando a
negociação envolver a EMBRAPA, a FAPEG e instituição(ões) pública(s)
ou privada(s) visando o uso das instalações da EMBRAPA, sem vínculo de
parceria com a EMBRAPA, na forma do disposto na subseção 7.1.1, "b", da
norma aprovada pela Resolução CONSAD n' 180/2019.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Todo instrumento jurídico de implementação do presente

Acordo deverá ser expressamentevinculado ao correspondenteProjeto de PD&l,
Plano de Trabalho ou Proposta de Serviço ou documento similar de programação de
objeto contratual, o qual fará parte integrante do respectivo instrumento jurídico, como
anexo indispensável.

PARÁGRAFOTERCEIRO: Quando determinado instrumentojurídico tiver por objeto
a execução parcial de Projeto da EMBRAPA, esse Prometopoderá ter sua codificação
SEG e título mencionado no respectivo instrumento jurídico, porém deve ser mantido
como documento reservado e não poderá ser incluído como parte integrante do
respectivo instrumento jurídico, sob a forma de anexo ou a qualquer outro título.
PARÁGRAFO QUARTO: Na hipótese do parágrafo terceiro desta Cláusula, antes da
celebração do respectivo instrumento jurídico, a Unidade deve elaborar documento
específico, intitulado Plano de Trabalho, no qual serão discriminadas exclusivamente
as ações cle pesquisa ou desenvolvimento consideradas na negociação,
consubstanciandoas diretrizes técnicas específicas para a condução dos trabalhos
relacionados ao Prometoda EMBRAPA, ou documento similar, a ser adotado como
anexo clo instrumento jurídico.

PARÁGRAFO QUINTO: Em caso de negociações para execução de prestação de
serviços pela Eh/IBRAPA,com o apoio da FAPEG, consideradas de pronta execução.
pouca complexidade e pequeno valor. não superior aos limites estabelecidos pela
EMBRAPA em regulamentaçãointerna, poderá ser dispensada a assinatura de

instrumentojurídico formal, nos termosdo art. 73 da Lei n' 13.303,de 2016 e
observado o disposto na subseção 8.2.2.9 da norma aprovada pela Resolução
Consad Ro 1 80/201 9.

CLÁUSULA QUARTA - Gestão deste Acordo
Sem prejuízo do disposto nas cláusulas nona e décima. a EMBRAPA e a FAPEG
desde já designam, cada uma, um integrante do respectivo quadro de empregados ou
diretoria, o qual atuará como representante da respectiva Parte em relação à gestão
do presente Acordo:

l-Pela

EMBRAPA

%

#

;,--ã
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'@,
N.m.: .güaili&.HdK-:ig.:$ 'b&ib.
Estado Civil: .iC,cuoc:t.oCfD
Inscrição no Órgão de Classe
Local de Trabalho: ...êlr):6lkou'pQ

Nacionalidade

.l Profissão

l:à'\a,{
..l(1)za,

:sllt,o(e,

Telefones(s).ê/==g.ÉÍl8qQ:99r:..33{q2
tÍ.3 6 ? ;

1- PelaFAPEG
Nome: Jorge Fainé Gomesl

Nacionalidade: Brasileiro

Estado Civil: Casados
Profissão: Engenheiro Agrónomo
Inscrição - Órgão de Classe: CREA - RS 0518441
Local de Trabalho: BR-392 KM-78 -- Pelotas/RS
Telefones(s) 53-3275.8124
E-mail: presidente@fapeg.org.br.

PARÁGRAFO ÚNICO: As Partes poderão, a qualquer tempo, substituir o respectivo
representante, prevalecendo a nova designação após o decurso do prazo de 5 (cinco)
dias, a contar da notificação formal à outra Parte.
CLÁUSULA QUINTA

Planejamento das Ações

As negociações, no âmbito deste Acordo, deverão ser dirigidas ou lideradas pela
EMBRAPA, em todas as suas fases, bem como deverão ser sempre precedidas de
verificação sobre a efetiva existência de capacidade técnica e operacional disponíveis
por ambas executoras, para a oportuna execução do objeto da negociação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A busca ou identificação preliminar dos potenciais
Contratantes ou Parceiros poderá ser efetuada pela EMBRAPA e pela FAPEG, em
conjunto ou isoladamente, mantendo a outra Parte sempre informada, para que sejam
evitadas abordagens em duplicidade em relação a uma mesma negociação.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Concluídos os contatos preliminares de que trata esta
Cláusula e logo que confirmada a expectativa de viabilidade da parceria ou serviço
para todos os interessados, será dado início aos procedimentos relativos à fase formal

de negociação preparatória para a celebração do instrumento jurídico de
implementação, de acordo com a Cláusula Terceira deste Acordo e conforme regras
e procedimentos a serem publicados pela Secretaria de Inovação e Negócios da
EMBRAPA.

;,--
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CLÁUSULA SEXTA
Serviços

Elaboração dos Planos de Trabalho e Propostas de

Os Ajustes de Implementação a que se refere a Cláusula Terceira deste Acordo serão
celebrados em conformidade com cada negociação específica, aos quais deverão ser

anexados os respectivos Planos de Trabalho ou Propostas de Serviços ou
documentos similares de programação de execução objeto contratual, que serão
elaborados observando, no mínimo, os tópicos:
a) Plano de Trabalho: i) justificativa; ii) objetivos; iii) metas; iv) cronograma de
execução. v) orçamento, vi) definição da propriedade intelectual envolvida, se
for o caso.

b) Propostade Serviço:i) metodologia
de execuçãolii) orçamento
e iii)
cronograma de execução.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O processo de elaboração e negociação dos Planos de
Trabalho e/ou Propostas de Serviços de que trata esta cláusula deverão ser
elaborados ern consonância com as diretrizes definidas na regulamentação interna da
EMBRAPA, a serem publicada pelo seu Núcleo de Inovação Tecnológica.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Incumbe à EMBRAPA e ao Parceiro a responsabilidade
técnica pela elaboração do Plano de Trabalho, objeto da negociação, cabendo-lhes a
respectiva autoria. sem prejuízo da colaboração da FAF'EG,em casos específicos e
mediante prévio consenso.
CLÁUSULA $ETIMA

Orçamento dos Convênios ou Acordos de Cooperação

O orçamento dos Convênios ou Acordos de Cooperação deve ser elaborado, de
acordo com as regras e procedimentos a serem publicadas pelo NIT da EMBRAPA
devendo discriminar, pormenorizadamente, todos os custos diretos e indiretos de sua
execução, tais como:

a) custo de mão de obra, incluindo salários. encargos sociais, seguros,
planos de saúde etc., em relação ao pessoal integrante do quadro de
empregados da EMBRAPA necessário à execução dos trabalhosa

b) insumos e demais materiais de consumo aplicáveis tais como: adubos.
defensivos, papel, reagentes, materiais descartáveis etc.l
c) custo de utilização de máquinas, equipamentos, instalações como salas.
laboratórios e outros bens patrimoniais ou permanentesl
d) despesas de viagem e estadias
e) custos de manutenção de proteção intelectual

f) tributos incidentes (impostos, taxas, contribuiçõessoda s, etc.)
b
PARECER
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g) custos de utilização de outros tipos de infraestrutura economicamente
mensuráveis, tais como: utilização de xerox, telefone, fax, água, energia
elétrica, combustível, entre outros custos administrativos indivisíveis da
Ernbrapal
h) despesas operacionais e administrativas da FUNDAÇÃO DE APOIO e da
EMBRAPA. na forma da Cláusula Nona deste Acordos e
D pagamento de Bolsa de Estímulo à Inovação, quando aplicável, de acordo
corri norma especifica da EMBRAPA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As despesas de pessoal do quadro de empregados da
EMBRAPA, constantes do orçamento do Plano de Trabalho deverão ser definidas com
base na vigente tabela de remuneraçãoda EMBRAPA, publicada pelo seu NIT
projetando-se estimativamente os futuros acréscimos de custo de pessoal decorrentes
de acordos ou dissídios coletivos de trabalho referentes à data-base dos empregados
da EMBRAPA, dentre outros acréscimos previsíveis que possam ocorrer durante a
vigência do instrumento jurídico em negociação.
PARÁGRAFO SEGUNDO: As demais despesas serão também orçadas com base nos
seus custos reais de mercado.

PARÁGRAFOTERCEIRO: Na hipótese do parágrafo primeiro desta cláusula, a
despesa de pessoal do quadro da EMBRAPA constantes do Plano de Trabalho a ser
apresentada ao Parceiro explicitará informações financeiras apenas em relação ao
preço global orçado para essas despesas na execução do respectivo instrumento
jurídico

PARÁGRAFO QUARTO: É vedado prever ou realizar despesas a título de taxa de
administração, de gerência ou similar, em favor de FAPEG ou de qualquer outra Parte
integrante das instrumentos jurídicos de implementação ao presente Acordo Geral de
Parceria

CLAUSULAoITAVA

Orçamento dos Contratos de Prestação de Serviços

O orçamento das Propostas de Prestação de Serviços no âmbito deste Acordo deve
ser elaborado, de acordo com as regras e procedimentos a serem publicadas pelo NIT

da EMBRAPA, devendo discriminar, pormenorizadamente,os custos diretos e
indiretos envolvidos em sua execução, tais como os descritos nas alíneas "a" a "h" do
capuz da Cláusula Sétima. acrescidos de:
a) Adicional Variável destinado a empregado da EMBRAPA quando aplicável
na forma do Capítulo 9 da Norma de "Parceria com Fundações de Apoio'
e
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b) estimativa de St/l)eráv'/fFinanceiro de no mínimo 10% (dez por cento) do
custototalde execução do serviço

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As despesas de pessoal do quadro de empregados da
EMBRAPA, constantes do orçamento da Proposta de Serviços deverão ser definidas
com base na vigente tabela de remuneração da EMBRAPA, publicada pelo seu NIT
projetando-se estimativamente os futuros acréscimos de custo de pessoal decorrentes
de acordos ou dissídios coletivos de trabalho referentes à data-base dos empregados
da EMBRAlaA,dentre outros acréscimos previsíveis que possam ocorrer durante a
vigência do instrumentojurídico em negociação.
PARÁGRAFO SEGUNDO: O detalhamento dos componentes do preço ou planilha de
custos atinentes às propostas de prestação de serviço constitui documento interno de
uso restrito e reservado da EMBRAPA e da FAPEG, não podendo ser repassado ao
Contratante, devendo ser repassado a ele apenas as informações financeiras em
relação ao preço global orçado para a execução do respectivo contrato.

CLÁUSULA l-LONA-- Reembolso de Despesas
Em conformidade com o permissivo legal estabelecido no art. 10 da Lei n' l0.973, de
2004 e no :art.74 do Decreto n' 9.283, de 2018, os instrumentos jurídicos a serem
firmados entre a EMBRAPA, em conjunto com FAPEG, poderão prever a destinação
de até 15% (quinze por cento) do valor total dos recursos financeiros destinados à
execução do projeto, aportados pelo Contratante ou Parceiro, para cobertura de
despesas operacionais e administrativas necessárias à respectiva execução,

ressalvados os instrumentos jurídicos celebrados com instituições públicas que
envolvam transferência de recursos, sendo necessário, neste caso, observar a
regularrientação da Parte Concedente.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O percentual previsto no capuzpara cobertura de despesas
operacionais e administrativas será estabelecido em conformidade com os respectivos
instrumentos jurídicos decorrentes deste Acordo, devendo seguir as orientações e
diretrizes estabelecidas pelo Núcleo de Inovação Tecnológica da EMBRAPA, em

especialna Instr'ução de Serviço SIN n' 4 de 13 de maio de 2019.
PARÁGRAFOSEGUNDO: Poderão também ser lançados à conta de "despesa
administrativa" gastos indivisíveis, usuais e necessários à consecução do objetivo do
Plano de Trabalho ou Proposta de Prestação de Serviços, obedecido o limite previsto
no capufdesta cláusula.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Adicionalmente aos reembolsos previstos nesta Cláusula,
a FAPEG poderá ser ressarcida pelos tributos incidentes sobre os recursos obtidos
por meio das Parcerias, desde que estejam devidamente discriminados na proposta.
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PARÁGRAFO QUARTO: Os custos com despesas operacionais e administrativas
referidos noí; itens antecedentes

deverão estar expressamente

previstos

no

orçamento do Plano de Trabalho ou da Proposta de Prestação de Serviços ou
documento similar e deverá constituir anexo indispensável dos respectivos
instrumentos jurídicos.

PARÁGRAFO QUINTO: Os valores referentes às despesas de pessoal do quadro de
empregados da EMBRAPA, constantes do orçamento da Proposta de Prestação de
Serviços, tão logo recebidos pela FAPEG deverão ser repassados por meio de GRU
à Conta Unida da União como forma de reembolso dos recursos públicos utilizados
(salários e encargos).

PARÁGRAFO SEXTO: Para efeito de cálculo do reembolso de despesas à FAPEG
e/ou EMBRAPA, não entrarão no cômputo de tal cálculo os valores referentes às
despesas de pessoal do quadro de empregados da EMBRAPA, constantes do
orçamento da Proposta de Prestação de Serviços.
CLÁUSULA DECIMA

Propriedade Intelectual

Qualquer direito relativo à propriedade intelectual, mormente sobre invenção, modelo
de utilidade, obtenção de novas variedades ou espécies vegetais e animais, obtenção

de processos ou produtos gerados em decorrência da execução do objeto de
Convêniosl Acordos e Contratos com a participação da FAPEG pertencerá à
EMBRAPA, ressalvados possíveis direitos de Parceiros ou Contratantes,
expressamente
estabelecidos
nos respectivos
instrumentos jurídicos
de
implementação, observado o disposto nos artigos 6' e 9' da Lei l0.973 de 2004.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os Convênios ou Acordos de Parceria firmados entre a

EMBRAPA e Parceiros deverão conter cláusula regulando a titularidade da
propriedade intelectual e a eventual participação nos resultados da exploração das
criações i-esultantesda parceria, em caso de efetiva participação do Parceiro com
aporte tecnológico e/ou esforço inventivo e/ou contribuição intelectual aplicado direta
e objetivarriente para a obtenção ou aperfeiçoamento do produto, processo ou serviço.
PARÁGRAFO SEGUNDO: É vedado a empregado ou preposto da FAPEG, a qualquer
título, divulgar, noticiar, publicar ou repassar, a terceiros, dados ou informações sobre

qualquer aspecto de criação pertinente ao direito da propriedade intelectual,
privilegiável

ou não, de cujo desenvolvimento

tenha

participado

ou tomado

conhecimento por força de suas atividades, transferir material e permitir o acesso a
recursos genéticos, sem prévia e formal autorização da autoridade competente da
EMBRAPA, devendo a FAPEG ser responsabilidade em caso de infração a este

dispositivo.
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CLÁUSULA l)ECIMA PRIMEIRA- Gestão Técnica dos Instrumentos Jurídicos
decorrentes deste Acordo
Fica reservada à EMBRAPA, por intermédio de suas Unidades Centrais ou
Descentralizadas que atuarem na celebração dos instrumentos jurídicos de
implementaçãodo presente Acordo, a responsabilidadetécnica pelos trabalhos a
serem executados, cabendo à mesma o exercício autónomo da condução das
atividades técnicas constantes dos Planos de Trabalho e/ou Propostas de Prestação
de Serviços ou documentos similares, anexos aos respectivos instrumentos jurídicos
que vierem a ser celebrados com o apoio da FAPEG.

PARÁGRAFO l.JNICO:Os instrumentos jurídicos decorrentes deste Acordo deverão
prever a designação, por escrito e formalizada pelas Partes, de um gestor técnico que
será responsável pelo acompanhamento e controle da execução das atividades
descritas nos respectivos Planos de Trabalho, Propostas de Prestação de Serviços ou
documentossimilares.

CLÁUSULADECIMASEGUNDA- Gestão Financeira dos Instrumentos Jurídicos
decorrentes deste Acordo
Sem prejuízo das demais obrigações e prestações específicas a seu encargo,
incumbe à FAPEG a arrecadação e gestão dos recursos financeiros decorrentes dos
instrumentos jurídicos de implementação ao presente Acordo, firmados com terceiros
(Contratante ou Parceiros), responsabilizando-se pela respectiva movimentação
bancária e controle contábil separadamente em relação a cada convênio, acordo ou
contrato, até sua finalexecução.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Todos os créditos oriundos dos instrumentos jurídicos de
implementaçãodeste Acordo serão recebidos pela FAPEG, em seu próprio nome e
mediante depósito em conta bancária específica e exclusiva para cada instrumento
juílulçu.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Em se tratando de recursos oriundos de instituições
públicas, cada conta bancária deve ser aberta pela FAPEG no Banco do Brasil, na

Caixa EconómicaFederal ou em outra instituiçãobancáriaoficial aceita pela
EMBRAPA, expressamente vinculada ao respectivo instrumento jurídico de
implementação.

PARÁGRAFOTERCEIRO: Em se tratando de recursos oriundos de instituições
privadas, a conta bancária poderá ser aberta em instituição bancária privada, devendo

a FAPEG realizar prévia pesquisa de mercado acerca das taxas bancárias e
percentuais de rendimento, a fim de comprovar o custo-benefício.

PARÁGRAFO QUARTO: Somente será permitida a movimentação financeira das
contas bancárias para pagamento de despesas previstas no orçamento dos
:S;;

®-
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respectivos instrumentos jurídicos e/ou para aplicação no mercado financeiro, sempre
mediante prévia autorização formal da EMBRAPA ou nas hipóteses previstas em lei,

devendo realizar-se mediante cheque nominativo, ordem bancária. transferência
eletrõnica ou outra modalidade que identifique o credor ou o destinatário dos recursos.

PARÁGRAFO QUINTO: De conformidade com o orçamento de cada instrumento
jurídico de implementaçãoao presente Acordo, incumbe à FAPEG providenciara
compra de bens e contratação de serviços porventura necessários à execução do
respectivo instrumentojurídico.
PARÁGRAFO SEXTO: Na execução de instrumentos jurídicos abrangidos por este
Acordo que envolva recursos provenientes do poder público, a FAPEG adotará
regulamento específico de aquisições e contratações de obras e serviços, editado por
meio de ato clo Poder Executivo.
PARÁGRAFO SÉTIMO: Aplicam-se às contratações a serem feitas exclusivamente
pela FAPEG, que não envolvam a utilização de recursos públicos, as regras instituídas
pela instância superior da FAPEG, disponíveis em seu sítio eletrõnico, respeitados os
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e
eficiência.
PARÁGRAFO OITAVO: Os instrumentos jurídicos decorrentes deste Acordo deverão
prever a designação, por escrito e formalizada pelas Partes por ato institucional, de
um gestor financeiro que será responsável pelo acompanhamento da execução
financeira e controle orçamentário das atividades descritas nos respectivos Planos de
Trabalho ou Propostas de Serviço ou documentos similares.
PARÁGRAFO NONO: As despesas realizadas pela FAPEG deverão ser comprovadas
mediante docurrientos fiscais ou equivalentes originais, devendo as notas fiscais,
faturas, recibos e quaisquer outros documentos comprobatórios ser emitidos em nome
da FAPEG, contendo referência expressa ao instrumento jurídico a que se referirem.

PARÁGRAFO DÉCIMO: Os documentos referidos no parágrafo nono da presente
cláusula, em suas vias originais, serão ordenados pela FAPEG e por ela mantidos em
arquivo adequado, separadamente em relação a cada convênio, acordo ou contrato,
os quais deverão permanecer à disposição da EMBRAPA ou dos órgãos federais de
controle interno e externo. pelo prazo mínimo de 5(cinco) anos, contado do dia I' de
janeiro do exercício seguinte ao da aprovação e quitação da "prestação final de contas
de gestão financeira" apresentada pela FAPEG à EMBRAPA em relação ao respectivo
instrumento jurídico encerrado.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: Além das obrigações estipuladas nos parágrafos
nono e décimo desta Cláusula, a FAPEG deverá enviar cópia, em meio
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materialou correspondência
eletrõníca,
de todosos documentos
fiscaisou
equivalentes ao gestor financeiro do respectivo instrumento jurídico nomeado pela
EMBRAPA, para controle, no prazo máximo de até 7 (sete) dias do respectivo
pagamento.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Os documentos referidos no parágrafo décimo
primeiro desta Cláusula serão ordenados pelo gestor financeiro do respectivo
instrumento jurídico e mantidos em arquivo da EMBRAPA, pelo prazo mínimo de 5
(cinco) anos, contado do dia I' de janeiro do exercício seguinte ao da aprovação e
quitação da "prestação final de contas de gestão financeira" apresentada pela FAPEG
à EMBRAPA em relação ao respectivo instrumento jurídico.
PARÁGRAFO DECIMO TERCEIRO: Incumbe, ainda. à FAPEG, em relação aos
recursos financeiros disponíveis em conta corrente, efetuar a respectiva aplicação
financeira por intermédio da mesma instituição bancária, observados os seguintes
critérios:

a) em caderneta de poupança de instituição financeira oficial
b) em fundo de aplicação financeira de curto prazo, lastreado em título da
dívida. pública federall
c) em títulos da dividia pública federal.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO: Os rendimentos de aplicação financeira reverterão
a crédito do respectivo instrumento jurídico e integrarão a respectiva prestação de
contas de gestão financeira.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO: É vedada a utilização dos recursos financeiros de
qualquer instrumento jurídico em finalidade diversa da estabelecida no Acordo Geral
de Parceria
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO: A FAPEG apresentará ao Secretário ou Chefe Geral
da Unidade (]a EMBRAPA, sempre que solicitado, quadro demonstrativo da situação
financeira de cada instrumentojurídico de implementação ao presente Acordo, relativo
à sua movimentação até a data da solicitação, informando:
a) as receitas recebidas
b) os recursos alocados em aplicação financeiras
c) os resultados da aplicação financeiras
d) os recursos comprometidos, incluindo-se os pagamentos realizadosl
e) o saldo disponível para atendimento de compromissos remanescentes
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO: A FAPEG deverá apresentar, em meio material ou
correspondência eletrõnica, relatórios trimestrais específicos sobre a movimentação
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dos recursos financeiros provenientes de todos os instrumentos jurídicos celebrados,
discriminando os créditos e débitos em relação a cada fase de execução, sem prejuízo

dos balancetes contábeis e relatórios de prestação de contas finais a serem
apresentados individualmente em relação a cada instrumento jurídico já concluído
CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA

Equilíbrio Financeiro dos Instrumentos

Jurídicos de}implementação
Em caso de desequilíbrio da equação económico-financeira inicialmente estabelecida
em relação a qualquer contrato de implementação deste Acordo, em consequência de
causas supervenientes e imprevisíveis, de forma a impossibilitar a continuidade de
sua execução sem sacrifício patrimonial para as executoras, a FAPEG obriga-se a
efetuar imediatamente a comunicação formal desse fato à EMBRAPA, dirigida ao
gestor técnicos ao gestor financeiro do respectivo instrumento jurídico e ao Chefe da
Unidade envolvida no negócio, objetivando as diligências necessárias à renegociação
do preço contratual

CLAUSULAI)ECIMA QUARTA

Prestação de Contas

A FAPEG, no caso de conclusão ou extinção a qualquer título de instrumento jurídico
de implerrientação,obriga-se a apresentar à EMBRAPA, no prazo máximo de noventa

dias, a respectiva prestação de contas, por escrito, das receitas e despesas
relacionadas a cada instrumento jurídico, bem como, quando for o caso, do respectivo
saldo financeiro do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A prestação de contas será composta, no mínimo, dos
seguintes documentos:
a) demonstrativo de execução da receita e despesa do instrumento jurídico
incluindo as receitas oriundas de aplicações financeirasl
b) relação de pagamentosl
c) relação de bens adquíridosl
d) extrato de aplicação financeira e ou poupanças

e) extrato da conta bancária utilizada para recebimento dos créditos do
instrumentojurídico, abrangendo todo o período da sua execução e a
respectiva conciliação bancárias

f) eventual saldo financeiro remanescente
PARÁGRAFO SEGUNDO: A prestação de contas será apresentada pela FAPEG ao
Secretário ou Chefe Geral da Unidade responsável pela liderança da execução do

respectivo instrumentojurídico, o qual deverá, antes da aprovação, submeter a
documentaçãoapresentada à área financeira da Unidade para análise contábil e
formalização de parecer técnico conclusivo específico a cada caso concreto.
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PARÁGRAFO TERCEIRO: Estando em ordem a prestação de contas, o Chefe da
Unidade a aprovará formalmente e, quando for o caso, determinará as necessárias
providências quanto à contabilização do crédito da EMBRAPA e subsequente
expedição, no prazo máximo de lO (dez) dias, da documentação necessária ao
respectivo recebimento.

PARÁGRAFOQUARTO: A FAPEG obriga-se a liquidar seu débito para com a
EMBRAPA, em relação a cada instrumento jurídico de implementação do presente
Acordo, no prazo máximo de lO(dez) dias. a contar do recebimento da notificação de
débito expedida pelo setor financeiro da EMBRAPA.

PARÁGRAFOQUINTO: As prestações de contas de convênios que envolvam a
transferência voluntária de recursos orçamentários da Administração Pública
observarão todas as exigências legais e regulamentares aplicáveis à espécie.

CLAUSULAI)ECIMA QUINTA Bens Adquiridos em Instrumentos Jurídicos
Quando a execução de instrumento jurídico de implementação do presente Acordo
envolver a aquisição de equipamentos e outros bens duráveis ou permanentes, por
intermédio da FAPEG, esses bens. exceto nos casos de convênio que tenha como
concedente Órgão ou Entidade da Administração Pública, serão de propriedade da
EMBRAPA e serão transferidos imediatamente para o seu património, logo após a sua

aquisição, mediante assinatura de Termo de Entrega e Recebimento de Bem
Patrimonial subscrito pela FAPEG e pelo Chefe da Unidade da EMBRAPA, conforme
modelo do Anexo B da Norma de Parceria com Fundações de Apoio (Resolução
Consad n' l í30/2019).

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Quando se tratar de bens permanentes adquiridos por
força de convênio celebrado com órgão ou entidade da Administração Pública, esses
bens terão sua titularidade definida ao final da execução de cada convênio,

obedecidas as disposições estabelecidas em cláusula expressa do respectivo
convento.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Durante a execução do convênio celebrado com órgão ou

entidade da Administração Pública, os bens de que trata o item antecedente
permanecerão na posse e uso da EMBRAPA, mediante formalização de "Termo de
Depósito Civil com Licença de Uso". conforme Anexo C da Norma de Parceria com
Fundações (]e Apoio da Embrapa, celebrado entre a FAPEG como depositante e
EMBRAPA como depositária, por intermédio da Unidade envolvida na execução do
Convênio, devendo uma via desse Termo de Depósito ser comprovadamente
entregue ao Setor de Património e Material da Unidade, para os devidos controles e
registros.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Os materiais de consumo e bens permanentes,
necessários à execução dos trabalhos e que forem adquiridos pela FABEG.Som
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recursos de instrumento jurídico de implementação do presente Acordo, serão
entregues diretamente na Unidade da EMBRAPA envolvida no instrumento jurídico,
incumbindo ao setor de património a formalização do seu recebimento, conferência e
controle, para fins registro, guarda e oportuna distribuição pelo respectivo
Almoxarifado, na forma da regulamentação interna específica da Embrapa.
PARÁGRAFO QUARTO: Os produtos excedentes porventura obtidos em decorrência
da execução dos Planos de Trabalho no âmbito deste Acordo serão de propriedade
da EMBRAPA e/ou do Contratante ou Parceiro, consoante as especificidades de cada
caso concreto, expressamente fixadas em cláusula do respectivo instrumento jurídico.
CLÁUSULA DECIMA SEXTA

Obrigações Especiais

Além clãs demais obrigações constantes deste Acordo, a FAPEG obriga-se
especialmente a:

a) l:acultar à EMBRAPA o exame e fiscalização de toda a documentação
referente aos instrumentos jurídicos executados por força do presente Acordo.
sem prejuízo da fiscalização dos órgãos de controle interno e externo a que se
subordinam a EMBRAPA e os Contratantes ou Parceirosl
b) manter absoluto sigilo sobre quaisquer dados e informações pertinentes à
implementação deste Acordo, em especial as relacionadas a inventos,
aperfeiçoamentos inovações tecnológicas, criação de variedade de planta,
obtenção de processos ou produtos, passíveis ou não de obtenção de
privilégios, quando decorrentes da execução deste Acordo, de forma a
preservar sua oportuna exploração económica pelos respectivos titularesl
c) zelar pelo adequado comprimento dos critérios da eficiência,
economicidade e pontualidade, objetivando a garantia da qualidade total de

suas ações e a plena satisfação do Contratante ou Parceiro, quando da
realização de negociações e da execução de qualquer instrumento jurídico de
implementaçãoao presenteAcordos

d) disponibilizar dados referentes aos instrumentos jurídicos celebrados em
parceria com a EMBRAPA em seu sítio eletrõnico. devendo especificar:
i.
11

dispositivos legais e regulamentadores internos e externosl
relação de projetos desenvolvidos e em andamento com a indicação

dos objetos, metas e indicadores,salvo as hipóteses legais e
contratuais de sigilo e confidencialidadel

informações sobre quantitativo de empregados participantes dos
projetos executados pela FAPEGI

..Sê
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iv.

seleção e as regras aplicáveis à concessão de bolsas de estímulo à
inovação, abrangendo seus beneficiários e valores recebldosl

v.

informações exigidas no Art. 4'-A da Lei n' 8.958/19941

e) ofertar os seguintes recursos em relação às informações disponíveis em
seu sítio eletrânico:
seção de respostas a perguntas mais frequentes da sociedade
ii

acessibilidade

a todos

os

interessados

e

facilidade

de

uso.

Independentementede exigência de senha, cadastramento prévio ou
requerimentos
ll l

ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita acesso a informação

de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil
campreensaol
lv

adoção de medidas para garantir acessibilidade de conteúdo a pessoas
com deficiências

V

atualização tempestiva das informações disponíveis em seus sítios
eletrõnicos na internet.

CLÁUSULA DECIMASETIMA

Uso da marca ''Embrapa''

Desde que exclusivamente para fins de implementação deste Acordo, a EMBRAPA
autorizc8a utilização de sua marca "Embrapa" pela FAPEG, para constar dos timbres

de documentos, impressos e demais papéis de seu uso exclusivo, desde que
mediante a utilização, nesses papéis, da expressão: "ENTIDADE DE DIREITO
PRIVADO CONVENIADA A Embrapa''
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA

Responsabilidade pelo Pessoal Utilizado

Cada Parte assume integral responsabilidadepor todas as obrigações, mormente
trabalhistas, civis, acidentárias, comerciais, tributárias e previdenciárias, dentre
outras, em relação às pessoas por elas utilizadas na execução dos respectivos

instrurrientos jurídicos decorrentes deste Acordo na condição de empregado,
autónomo. empreiteiro ou a qualquer outro título, ficando expressamente excluída
qualquer solidariedade entre as Partes.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA--Vigência
O presente Acordo terá vigência pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data de
sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante celebração de termo aditivo.
PARÁGRAFO UNICO. O presente Acordo será extinto de pleno direito, antes do prazo
de encerramento de sua vigência, caso a FAPEG não mantenha a necessária
renovação de seu credenciamentojunto ao Ministério da Educação e no Ministério.
1.,-\.-''
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da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, nos termos do inciso 111
do Art
2' da Lei n' 8.958/1994.
CLÁUSULA VIGÉSIMA - Rescisão

Por descumprimento de qualquer de suas cláusulas ou condições, poderá a Parte
prejudicada rescindir o presente Acordo, independentemente de prévia interpelação
judicial ou extrajudicial, respondendoa Parte inadimplente,pelas perdas e danos
decorrentes, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou de força maior, devidamente
caracterizadas.
CLÁUSULA VIGESIMA PRIMEIRA -- Denúncia

Qualquer das Partes poderá extinguir o presente Acordo, quando bem Ihe convier,
independentemente de justo motivo e sem que Ihe caiba qualquer sanção, desde que
o faça mediante aviso prévio por escrito de no mínimo 90(noventa) dias, resguardada
a conclusão da execução dos respectivos instrumentos jurídicos de implementação já
em andamento na data da formalização do aviso-prévio, hipótese em que continuarão
a sererTIobservadas as cláusulas e condições do Acordo extinto em relação a esses
instrumentos jurídicos remanescentes.
CLÁUSULA VIGESIMASEGUNDA

Publicação do Extrato deste Acordo

O extrato do presente Acordo será levado à publicação pela EMBRAPA, no Diário
Oficial da União, até o quinto dia útil do mês subsequente ao da sua assinatura, para
ser publicado no prazo de 20(vinte) dias daquela data, sendo a publicação condição
indispensávelà sua eficácia.
CLÁUSULA vIGESIMA TERCEIRA -- Foro

Para solução de quaisquer controvérsias porventura oriundas da execução deste
Acordo, em relação às quais não for possível entendimento amigável, as Partes
elegem o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal.
CLAUSULAvIGESIMA QUARTA

Regras de Transição

Os ajustes de implementação eventualmente firmados entre EMBRAPA, FAPEG e/ou
terceiros em decorrência do Acordo Geral de Parceria para Oferta de Serviços de
Pesquisa Agropecuária e Transferência de Tecnologia junto ao Ambiente Produtivo.
firmado entre EMBRAPA e FAPEG em 17 de abril de 2014, registrado no Sistema de

Acompanhamentode Instrumentos Contratuais da EMBRAPA (SAIC) sob o n'
10200.14/0043-1, continuarão regidos pelas disposições neles constantes até o final
da vigência cle cada ajuste de implementação celebrado, a menos que as Partes
negociem de forma contrária. devendo, nesta hipótese, ser acordado termo de distraia
específico para cada caso concreto.
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Estando assim ajustadas, depois de lido e achado conforme, as Partes assinam o
presente instrumentopor meio eletrõnico, de acordo com as normas internas da
Embrapa(RN n' 8, de 17.07.2017 - SEI e DD n' 2, de 05.02.2019 - SAIC), ou
certificação digital conforme disposto no Código de Processo Civil, na presença das
testemunhas abaixo nomeadas e subscritas, encaminhando cópia do documento
devidamente assinado a outra Parte.
Tratando-se de vias impressas, estando as Partes de acordo, para o mesmo efeito de
direito, firmam o presente instrumento em 03 (duas) vias de igual teor e forma. na
presença das testemunhas abaixo nomeadas e subscritas.

de 2019
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