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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Rodovia Papa João Paulo II, 4143 - Edi�cio Minas - 8º Andar, - Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, CEP 31630-900 

  

TERMO ADITIVO

Processo nº 2350.01.0003256/2019-87

  

 

  

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BELO
HORIZONTE, POR INTERMÉDIO DA
FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E
ZOOBOTÂNICA E O INSTITUTO ESTADUAL DO
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE
MINAS GERAIS, E A UNIVERSIDADE DO
ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA
ADEQUAÇÃO CONTRATUAL NOS TERMOS DA
LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS,
FEDERAL Nº 13.709/2018.

PROCESSO ADMINISTRATIVO:
01.059.458.18.40

 

O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.715.383/0001-40, estabelecido na Avenida
Afonso Pena, 1.212, Centro, nesta Capital, por intermédio da Fundação de Parques Municipais e
Zoobotânica, neste ato representada pelo seu Presidente, Sérgio Augusto Domingues, com sede na Avenida
Otacílio Negrão de Lima, 8000, Bairro Bandeirantes, CEP: 31365-743, Belo Horizonte/MG, inscrita no CNPJ
sob nº. 07.276.220/0001-91, doravante denominado CONTRATANTE, e o Ins�tuto Estadual do Patrimônio
Histórico e Ar�s�co de Minas Gerais, com sede na Rua Aimorés, 1697, Bairro Funcionários, CEP: 30140-072,
Belo Horizonte/MG, inscrita no CNPJ sob nº. 16.625.196/0001-40, neste ato representada por Michele Abreu
Arroyo e a Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG, com sede na Rodovia Papa João Paulo II, 4143,
8º andar, Bairro Serra Verde, CEP: 31630-900, Belo Horizonte/MG, inscrita no CNPJ sob nº. 65.172.579/0001-
15, neste ato representada por Lavínia Rosa Rodrigues, doravante denominados CONVENENTES,
considerando a necessidade de adequação dos instrumentos contratuais municipais às disposições da Lei
Federal nº 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), resolvem celebrar o presente Termo Adi�vo
que se regerá pelas cláusulas seguintes:

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA: DA PROTEÇÃO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO, DADOS PESSOAIS
E/OU BASE DE DADOS
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1. O Convenente 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 nº 13.709/2018, suas alterações e regulamentações posteriores,
durante o cumprimento do objeto descrito no presente instrumento contratual.

1.1 O Convenente obriga-se a implementar medidas técnicas e administra�vas 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, acidentes, vazamentos acidentais ou ilícitos que
causem destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer outra forma de tratamento não previstos.

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

1.3 O Convenente não poderá u�lizar-se de informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha
acesso, para fins dis�ntos ao cumprimento do objeto deste instrumento contratual.

1.4 O Convenente não poderá disponibilizar e/ou transmi�r 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 contratual.

1.4.1 O Convenente 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 contratual.

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

1.5.1 Ao Convenente não será permi�do deter cópias ou backups, informação, dados pessoais e/ou base de
dados a que tenha �do acesso durante a execução do cumprimento do objeto deste instrumento contratual.

1.5.1.1 O Convenente deverá eliminar os dados pessoais a que �ver conhecimento ou posse em razão do
cumprimento do objeto deste instrumento contratual tão logo não haja necessidade de realizar seu
tratamento.

1.6 O Convenente deverá no�ficar, imediatamente, a Contratante no caso de perda parcial ou total de
informação, dados pessoais e/ou base de dados.

1.6.1 A no�ficação não eximirá o Convenente das obrigações e/ou sanções que possam incidir em razão da
perda de informação, dados pessoais e/ou base de dados.

1.6.2 O Convenente 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 contratual fica obrigado
a assumir total responsabilidade e ao ressarcimento por todo e qualquer dano e/ou prejuízo sofrido,
incluindo sanções aplicadas pela autoridade competente.

1.7 O Convenente fica obrigado a manter preposto para comunicação com Contratante para os assuntos
per�nentes à Lei nº 13.709/2018 suas alterações e regulamentações posteriores.

1.8 O dever de sigilo e confidencialidade, e as demais obrigações descritas na presente cláusula,
permanecerão em vigor após a ex�nção das relações entre o Convenente e a Contratante, bem como, entre
o Convenente 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.

1.9 O não cumprimento de quaisquer das obrigações descritas nesta cláusula sujeitará o Convenente a
processo administra�vo para apuração de responsabilidade e, consequente, sanção, sem prejuízo de outras
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cominações cíveis e penais.

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA: DA ANÁLISE JURÍDICA

A análise jurídica do presente Termo Adi�vo está vinculada ao PARECER JURÍDICO DIJA/PGM Nº 196/2020,
SEI nº (23654978).

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA: DA PUBLICAÇÃO

O presente Termo Adi�vo será publicado pela Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica, no Diário
Oficial do Município de Belo Horizonte, em atendimento ao disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº
8.666-93.  

 

4. CLÁUSULA QUARTA: RATIFICAÇÃO

Ficam man�das e ra�ficadas as demais cláusulas e disposições do Contrato originário que não tenham sido
modificadas pelo presente Termo Adi�vo.

E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, após ter sido lido, o presente Termo
Adi�vo é assinado eletronicamente pelas partes.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Michele Abreu Arroyo, Presidente(a), em 22/02/2021, às
14:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26
de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por SERGIO AUGUSTO DOMINGUES, Usuário Externo, em
23/02/2021, às 10:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Fernando Antonio Franca Se�e Pinheiro Junior, Pró-Reitor de
Planejamento, Gestão e Finanças, em 25/02/2021, às 16:24, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Lavínia Rosa Rodrigues, Reitora, em 25/02/2021, às 17:17,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 25669305 e o
código CRC 6397125A.

Referência: Processo nº 2350.01.0003256/2019-87 SEI nº 25669305
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