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ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO
CIENTÍFICA, QUE CELEBRAM ENTRE SI O
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA
INMET E A FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT
FIGUEIREDO DE SEGURANÇA E MEDICINA
DO TRABALHO - FUNDACENTRO, NA
FORMA ABAIXO.

 

A UNIÃO, através do INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA, Órgão do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, inscrito no CNPJ n.º 00.396.895/0010-16, com Sede em
Brasília/DF, no Eixo Monumental, Via S-1, Sudoeste, CEP: 70680-900, doravante denominado
simplesmente INMET, neste ato representado por seu Diretor, MIGUEL IVAN LACERDA DE OLIVEIRA,
residente e domiciliado em Brasília/DF, portador da Carteira de Iden�dade n°1651960 SSP/GO e inscrito
no CPF sob o n°438.248.031-00, nomeado por meio da portaria nº 619 de 15/12/2020, publicada no DOU
em 16/12/2020, de outro lado, FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO
TRABALHO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o n° 62.428.073/0001-36, com Sede
em São Paulo/SP, na Rua Capote Valente nº 710, Jardim Paulista, CEP: 05409-002, doravante denominado
simplesmente FUNDACENTRO, neste ato representada por sua Presidente LUCIANA FERRARI SIQUEIRA,
brasileira, residente e domiciliada em São Paulo/SP, portadora da Carteira de Iden�dade n° 23827786
SSP/SP, inscrita no CPF sob o n° 216.064.748-89, nomeada pela Portaria Ministerial nº 826, publicada no
D.O.U. de 15 de julho de 2022, têm entre si justo e avançado e celebram o presente ACORDO DE
COOPERAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICO, que será em tudo regido pelos preceitos e princípios de direito
público e, no que couber às disposições da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, devendo ser executado
com estrita observância das cláusulas e condições seguintes:

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

 

O presente ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA (ACT) tem por objeto a
conjunção de esforços e o desenvolvimento conjunto de a�vidades visando o intercâmbio de dados de
tempo e clima entre o INMET e a FUNDACENTRO, provenientes das redes de estações meteorológicas
instaladas e operantes no BRASIL, bem como registros históricos do INMET e da es�ma�va da exposição
ao calor de trabalhadores que laboram a céu aberto, a ser realizada pela FUNDACENTRO.

 



2. CLAUSULA SEGUNDA – DOS GESTORES

Ficam designados os gestores do presente ACORDO:

a) Da parte da INMET, o �tular da Coordenação-Geral de Meteorologia Aplicada,
Desenvolvimento e Pesquisa (CGMADP).

b) Da parte da FUNDACENTRO, o servidor Daniel Pires Bitencourt. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Toda a comunicação relacionada à execução do presente ACT, para
que vincule obrigação entre os Par�cipes, deverá ser efetuada por escrito e endereçada aos respec�vos
representantes acima arrolados, ou aos representantes legais signatários deste ACORDO, nos endereços
discriminados neste Instrumento, sendo des�tuída qualquer comunicação implementada em desacordo
com este parágrafo.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A mudança de endereço de qualquer dos Par�cipes, bem como a
subs�tuição de seus representantes iden�ficados nesta cláusula deverão ser objeto de comunicação
formal à outra parte, na forma prevista neste ACORDO.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES

Cons�tuem obrigações dos PARTÍCIPES, em consonância com o Plano de Trabalho, Anexo I deste ACT:

INMET

a) Tornar disponíveis à FUNDACENTRO os dados meteorológicos e hidrológicos
coletados pela rede de estações meteorológicas do INMET, instaladas e operantes no
BRASIL bem como resultados de modelos computacionais desenvolvidos pelo INMET,
tais como modelos de previsão de tempo e produtos de satélites, por meio de um canal
de rede FTP;

b) Apoiar a FUNDACENTRO na implantação da sistemá�ca de acesso aos dados
meteorológicos da rede automá�ca, objeto deste ACORDO;

c) Fornecer séries históricas de dados provenientes da sua rede de estações
meteorológicas com vistas ao desenvolvimento de estudos e pesquisas na área de
agrometeorologia, previsão do tempo e previsão climá�ca.

 FUNDACENTRO

d) Manter o servidor FTP necessário para o recebimento dos dados meteorológicos
originários do INMET;

e) Apoiar o INMET na implantação da sistemá�ca de acesso aos dados meteorológicos
da rede automá�ca, objeto deste ACORDO;

f) Fornecer séries históricas da es�ma�va da exposição ao calor de trabalhadores que
laboram a céu aberto.

g) Divulgar amplamente os produtos meteorológicos e informações ob�dos a par�r de
dados do INMET;

h)  Mencionar sempre a fonte de dados como “INMET” em toda e qualquer publicação
oriunda de dados brutos ou processados fornecidos;

i) Rastrear a fonte primária dos dados meteorológicos divulgados e sempre vincular a
fonte "INMET" quando os dados e mapas forem gerados a par�r de informações e/ou
medições da base de dados deste Ins�tuto.

j) Destacar, a seu exclusivo critério, a parceria com o INMET sempre que per�nente.

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DO ÔNUS



Fica estabelecido que o presente ACORDO desenvolver-se-á com cada ins�tuição
assumindo os gastos e ónus rela�vos às suas respec�vas obrigações, previstas na Cláusula Terceira, sem
quaisquer outras, além daquelas pactuadas neste instrumento. Dessa forma, o presente ACORDO não
envolve transferência de recursos financeiros entre os par�cipes, cabendo a cada signatário aplicar seus
próprios recursos na consecução do objeto enunciado na Cláusula Primeira.

PARÁGRAFO ÚNICO — Quando as ações objeto do presente ACORDO implicarem em
outras que necessitem da transferência de recursos financeiros entre os par�cipes, serão celebrados
instrumentos jurídicos específicos por meio dos quais serão detalhadas suas obrigações, metas prazos de
vigência, par�cipação orçamentária e financeira de cada signatário e demais elementos necessários ao
estabelecimento de parcerias financeiras, com a observância das normas vigentes aplicáveis à espécie.

 

5. CLÁUSULA QUINTA - DO PESSOAL

A mão de obra u�lizada pelos Par�cipes, na execução deste ACORDO, seja na condição de
empregado, autônomo, empreiteiro ou qualquer outro �tulo, não gera vinculação ou direito com relação
ao outro Par�cipe, ficando a cargo exclusivo da respec�va contratante, a integral responsabilidade no que
se refere a seus direitos, mormente os trabalhistas e previdenciários, inexis�ndo qualquer solidariedade
entre as Partes, salvo por decisão comum entre os par�cipes e através de Termo Adi�vo conforme
previsto na Cláusula Sexta.

 

6. CLÁUSULA SEXTA – DAS MODIFICAÇÕES

Fica acordado que, no prazo de vigência deste ACORDO, se houver interesses dos
Par�cipes, o presente instrumento poderá ser modificado no todo ou em parte, mediante Termo Adi�vo,
a fim de incluir, excluir ou modificar cláusulas, itens, subitens ou alíneas, desde que man�do o seu objeto.

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

A vigência do presente ACORDO é de 60 (sessenta) meses, contados a par�r da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado ou alterado, por comum acordo entre os Par�cipes, por meio da
assinatura de termos adi�vos, mediante aviso prévio de 60 (sessenta) dias.

 

8. CLÁUSULA OITAVA –DA RESCISÃO

O presente ACORDO poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses:

a)  Por decisão mútua;

b) Por denúncia de um dos Par�cipes, sem ónus de qualquer natureza, bastando que o
Par�cipe denunciante comunique sua intenção, por escrito, com antecedência mínima
de 90 (noventa) dias; 

c) Por inadimplência de uma das cláusulas ou condições, mediante simples
comunicação do Par�cipe que lhe deu causa ao outro Par�cipe, com 5 (cinco) dias de
antecedência, sujeitando-se o Par�cipe infrator a ressarcir os prejuízos que porventura
haja comprovadamente causado à parte inocente; 

d)  Por mo�vo de força maior ou caso fortuito ou por ato de autoridade competente,
que determine a suspensão dos serviços objetos desse ACORDO; e

e) Em caso de dissolução de um dos Par�cipes.

 



9. CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

I - Cada Par�cipe responderá, civil e administra�vamente, pelas perdas e danos
que porventura venha a causar comprovadamente ao outro Par�cipe ou a terceiros, em
razão da ação ou omissão, dolosa e culposa, sua ou de seus prepostos,
independentemente de outras comunicações legais a que es�ver sujeita. 

II - É vedada à FUNDACENTRO a cessão, doação, permuta ou venda sob qualquer
�tulo ou pretexto, de informações ou séries históricas de dados meteorológicos do
INMET colocados à sua disposição, à pessoa �sica ou jurídica, direito público ou privado,
dentro ou fora do país, sem autorização expressa do INMET.

III - É vedada ao INMET a cessão, doação, permuta ou venda sob qualquer �tulo ou
pretexto, dos dados da FUNDACENTRO colocados à sua disposição, à pessoa �sica ou
jurídica, direito público ou privado, dentro ou fora do país, sem autorização expressa da
FUNDACENTRO.

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO

O INMET providenciará a publicação do extrato deste ACORDO na imprensa oficial da
União (DOU), até o quinto dia ú�l do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20
(vinte) dias daquela data, conforme dispõe o art. 61, parágrafo único, da Lei no 8.666, de 21 de junho
1993.

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA CONCILIAÇÃO E DO FORO

As controvérsias jurídicas oriundas do presente ACORDO que não puderem ser
solucionadas direta e amigavelmente entre os par�cipes deverão ser encaminhadas à Câmara de
Conciliação e Arbitragem da Administração Federal — CCAF, da Advocacia Geral da União.

PARÁGRAFO ÚNICO. Não havendo conciliação administra�va, fica eleito o foro da Jus�ça
Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal/DF, para dirimir eventuais li�gios decorrentes do presente
ACORDO.

E por estarem de acordo, os Par�cipes assinam o presente Instrumento, em 02 (duas) vias, de igual teor e
forma, para que produza entre si seus legí�mos efeitos de direito, na presença de duas testemunhas,
abaixo iden�ficadas, que também subscrevem.

 
Brasília/DF, na data da assinatura .

 

Pelo INMET

MIGUEL IVAN LACERDA DE OLIVEIRA    

Diretor do INMET

 

Pela FUNDACENTRO

LUCIANA FERRARI SIQUEIRA

Presidente 

 

 

TESTEMUNHAS



Nome: PAULO CESAR VAZ GUIMARÃES

CPF: 281.093.411-87

 

Nome:  LUCIANO COSTA DE CARVALHO

CPF:  493.693.770-34

 

Documento assinado eletronicamente por Paulo Cesar Vaz Guimarães, Usuário Externo, em
01/11/2022, às 17:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,§ 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Luciano Costa de Carvalho, Assessor Técnico
Especializado, em 03/11/2022, às 09:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º,§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Luciana Ferrari Siqueira, Usuário Externo, em
03/11/2022, às 15:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,§ 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Leonardo Fabio Zaidan de Melo, Diretor Subs�tuto, em
04/11/2022, às 16:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,§ 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site:
h�ps://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 24703673
e o código CRC 5A50C468.
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