
TERMO COOPERAÇÃO TÉCNICA E DE FORNECIMENTO NÃO ONEROSO

 

O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, CNPJ nº. 18.715.383/0001-40, neste ato
representado por Claudio Chaves Beato Filho, titular da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico e MM TURISMO & VIAGENS S.A, inscrita no CNPJ sob o nº
16.988.607/0001-61, situada à Rua Matias Cardoso, nº 169, 5º, 10º e 11º andares, Bairro
Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, CEP 30.170-050, neste ato representada pelo
Presidente, Max Gaudereto Oliveira, inscrito no CPF sob o nº 068.286.606-76, no uso das
atribuições que lhe conferem, resolvem firmar o presente TERMO DE COOPERAÇÃO
TÉCNICA E DE FORNECIMENTO NÃO ONEROSO, que será regido pelas seguintes
cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O presente Termo de Cooperação Técnica e de Fomento Não Oneroso tem por objeto a
colaboração e cooperação entre MM TURISMO & VIAGENS S.A e o Município de Belo
Horizonte, e se dará da seguinte forma:

1.1.  Desenvolvimento e implantação de modelos e soluções de Cidades Inteligentes; e/ou
1.2. Desenvolvimento e implantação de modelos e soluções que contribuam para minimizar
o contágio ou acelerar a recuperação dos impactos causados pela pandemia de Covid-19.  

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS ATRIBUIÇÕES DOS PARTÍCIPES

2.1. Compete a MM TURISMO & VIAGENS S.A:
a) prestar Serviços Técnicos Especializados, incluindo, neste contexto, a formulação de
modelos de desenvolvimento econômico e/ou tecnológico Local; 
b) prestar serviços de instalação, desenvolvimento, implantação, customização, assistência
técnica, garantia, suporte, operação assistida, manutenções corretivas e evolutivas, bem
como outros necessários ao pleno funcionamento das soluções do item 2.1 e dos hardware,
softwares e outros bens necessários à implantação e operacionalização das soluções
propostas.
c) a responsabilidade pela integral prestação dos serviços propostos, arcando com todos os
custos, diretos e indiretos, inclusive trabalhistas, associados aos serviços que compõem o
objeto deste Termo;
d) elaborar, em conjunto com o Município, plano de trabalho e cronograma detalhado de
atividades a serem desenvolvidas para efetivação do Modelo proposto em até 02 (dois) dias
úteis contados a partir da assinatura deste Termo.

2.2. Compete ao Município:
a) prestar as informações necessárias para a efetivação dos serviços propostos, observada
a legislação vigente.
b) direcionar recursos humanos e técnicos necessários ao acompanhamento dos Serviços
propostos;
c) avaliar os documentos gerados pelo desenvolvimento dos trabalhos.
d) elaborar, em conjunto com o partícipe, plano de trabalho e cronograma detalhado de
atividades a serem desenvolvidas para efetivação do Modelo proposto em até 02 (dois) dias
úteis contados a partir da assinatura deste Termo.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO AMPARO LEGAL

O presente Termo de Cooperação Técnica e de Fornecimento não Oneroso rege-se pelas
disposições da Lei nº 8.666/93 e Decreto nº 10.710/01.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS

Não haverá transferência voluntária de recursos entre os partícipes para a execução do
presente Termo.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

O presente Termo de Cooperação Técnica e de Fornecimento não Oneroso vigorará pelo
prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por igual período, por acordo entre os partícipes, mediante a assinatura de
Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

O presente Termo poderá ser rescindido a qualquer tempo, por mútuo consentimento, pelo
inadimplemento das obrigações assumidas pelas partícipes, ou pela iniciativa unilateral de
qualquer delas, mediante notificação por escrito com antecedência mínima de sessenta dias,
de uma à outra, restando a cada qual, tão somente, a responsabilidade pelas tarefas em
execução no período anterior à notificação.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO

Compete aos partícipes exercerem ampla e irrestrita fiscalização da execução dos serviços
objeto do presente Termo de Cooperação Técnica e de Fornecimento não Oneroso no
âmbito interno de suas dependências.

CLÁUSULA OITAVA – DA PROTEÇÃO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO, DADOS
PESSOAIS E/OU BASE DE DADOS

8. O partícipe obriga-se ao dever de proteção, confidencialidade e sigilo de toda informação,
dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, inclusive em razão de
licenciamento ou da operação dos programas/sistemas, nos termos da Lei 13.709/2018,
suas alterações e regulamentações posteriores, durante o cumprimento do objeto descrito
no presente instrumento jurídico.

8.1. O partícipe obriga-se implementar medidas técnicas e administrativas suficientes
visando a segurança, a proteção, a confidencialidade e o sigilo de toda informação, dados
pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso a fim de evitar acessos não autorizados,
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acidentes, vazamentos acidentais ou ilícitos que causem destruição, perda, alteração,
comunicação ou qualquer outra forma de tratamento não previstos.

8.2. O partícipe deve assegurar-se de que todos os seus colaboradores, consultores e/ou
prestadores de serviços que, no exercício das suas atividades, tenham acesso e/ou
conhecimento da informação e/ou dos dados pessoais, respeitem o dever de proteção,
confidencialidade e sigilo.

8.3. O partícipe não poderá utilizar-se de informação, dados pessoais e/ou base de dados a
que tenha acesso, para fins distintos ao cumprimento do objeto deste instrumento jurídico.

8.4. O partícipe não poderá disponibilizar e/ou transmitir a terceiros, sem prévia autorização
escrita, informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso em razão do
cumprimento do objeto deste instrumento jurídico.

8.4.1. O partícipe obriga-se a fornecer informação, dados pessoais e/ou base de dados
estritamente necessários caso quando da transmissão autorizada a terceiros durante o
cumprimento do objeto descrito neste instrumento jurídico.

8.5. O partícipe fica obrigada a devolver todos os documentos, registros e cópias que
contenham informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso
durante a execução do cumprimento do objeto deste instrumento jurídico no prazo de 30
(trinta) dias corridos contados da rescisão, restando autorizada a conservação apenas nas
hipóteses legalmente previstas.

8.5.1. Ao partícipe não será permitido deter cópias ou backups, informação, dados pessoais
e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execução do cumprimento do objeto
deste instrumento jurídico.

8.5.1.1. O partícipe deverá eliminar os dados pessoais a que tiver conhecimento ou posse
em razão do cumprimento do objeto deste instrumento jurídico tão logo não haja
necessidade de realizar seu tratamento.

8.6. O partícipe deverá notificar, imediatamente, o Município no caso de perda parcial ou
total de informação, dados pessoais e/ou base de dados.

8.6.1. A notificação não eximirá o partícipe das obrigações e/ou sanções que possam incidir
em razão da perda de informação, dados pessoais e/ou base de dados.

8.6.2. O partícipe que descumprir nos termos da Lei nº 13.709/2018 suas alterações e
regulamentações posteriores, durante ou após a execução do objeto descrito no presente
instrumento jurídico fica obrigado a assumir total responsabilidade e ao ressarcimento por
todo e qualquer dano e/ou prejuízo sofrido, incluindo sanções aplicadas pela autoridade
competente.
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8.7. O partícipe fica obrigado a manter preposto para comunicação com Contratante para os
assuntos pertinentes à Lei nº 13.709/2018, suas alterações e regulamentações posteriores.

8.8. O dever de sigilo e confidencialidade, e as demais obrigações descritas na presente
cláusula, permanecerão em vigor após a extinção das relações entre o partícipe e o
Município, bem como, entre o partícipe e os seus colaboradores, subcontratados,
consultores e/ou prestadores de serviços sob pena das sanções previstas na Lei nº
13.709/2018, suas alterações e regulamentações posteriores, salvo decisão judicial
contrária.

8.9. O não cumprimento de quaisquer das obrigações descritas nesta cláusula sujeitará o
partícipe a processo administrativo para apuração de responsabilidade e, consequente,
sanção, sem prejuízo de outras cominações cíveis e penais.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

Fica eleita a cidade de Belo Horizonte como foro para dirimir qualquer controvérsia que não
possa ser resolvida administrativamente, renunciando os partícipes a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

Assim ajustadas, firmam as partes, por intermédio de seus representantes, o presente
instrumento em três vias de igual teor e forma.

Belo Horizonte,15 de outubro de 2021.

Claudio Chaves Beato Filho
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 

Max Gaudereto Oliveira
MM TURISMO & VIAGENS S.A

Luiza dos Santos Rubio
MM TURISMO & VIAGENS S.A

Testemunhas:

___________________________                            __________________________
Ana Carolina Bicalho de Sousa                             Thalita Cunha da Mata Machado
CPF:060.454.256-93 CPF: 055.075.666-31
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