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Instrumento Particular de Desenvolvimento em Pesquisa 

 

Pelo presente instrumento particular que celebram de um lado  SÃO LOURENCO EMPREENDIMENTOS 

FLORESTAIS S.A, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 

9.039.338/0001-21, com sede na cidade e comarca de Brasília de Minas, Estado de Minas Gerais, à 

ROD MG 202, S/N, KM:9,5, Zona Rural, CEP39.330-000 neste ato representada através do seu contrato 

social pelos seus Diretores, Sr. Tiago Muller Angulski, brasileiro, solteiro, analista financeiro, portador da 

Carteira de Identidade RG n.º 8344372 SESP/PR, inscrito no CPF/ME sob o n.º 073.864.589-32, 

residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo e  Matheus de Barros Moura, brasileiro, 

casado, analista financeiro, portador da cédula de identidade RG n.012642993-5 DIC/RJ e inscrito no 

CPF /MF sob o n.089.817.027-30, denominada simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a 

Fundação de Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Inovação do Norte Minas - FUNDETEC, 

pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ(MF) sob o nº00 49 

404/0001 - 00, com sede na cidade e comarca de Montes Claros, Estado de Minas Gerais,  nº143, CEP 

39400-629, neste ato representada legal e estatutariamente por seu Diretor-Presidente, Otaviano de 

Souza Pires Júnior, brasileiro, casado, professor universitário e inscrito no CPF(MF) sob o nº187 626 

036 04, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA para o desenvolvimento de pesquisa científica 

caracterizada na cláusula primeira adiante, tudo mediante as condições contratuais que mutuamente 

instituem e a elas se curvam na forma e sob as penas da lei. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

Constitui objeto deste contrato o desenvolvimento de pesquisa científica junto ao projeto denominado 

Elaboração de Plano de Monitoramento Integrado de Flora e Fauna    de acordo com o descrito no Plano 

de Trabalho constante do Anexo I, o qual passa a integrar este Instrumento para todos os fins de direito, 

independentemente de transcrição. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA COORDENAÇÃO 

 

O coordenador e principal executor do referido projeto, designado pela CONTRATADA e expressamente 

aprovado pela CONTRATANTE, será a Rúbia Santos Fonseca, portador do RG nº MG 12438546 e 

inscrito no CPF(MF) sob o nº 06545413619 pesquisadora responsável pela condução adequada das 

atividades e pela elaboração de relatórios circunstanciados sobre as mesmas. 
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A coordenadora poderá solicitar justificadamente a contratação de auxiliares para pesquisa a serem 

remunerados com os recursos desta e mediante contrato de trabalho vinculado ao projeto. O 

coordenador é inteiramente e exclusivamente responsável pelos seus atos e de sua equipe executiva 

indicada, por eventuais danos morais, materiais, trabalhistas, previdenciários e ambientais, que possam 

ocorrer, isentando a CONTRATANTE de quaisquer ônus referente aos danos. A CONTRATANTE 

resguarda o direito de ação regressiva, caso necessário. 

É da CONTRATADA a responsabilidade pelo fornecimento e fiscalização de eventuais equipamentos de 

proteção individual para a equipe executiva, que se fizerem necessários. A equipe executiva deverá estar 

ciente, pelo Professor Coordenador, que os serviços prestados não possuem finalidades de qualquer 

vínculo empregatício com a CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO LOCAL E RESULTADOS DA PESQUISA 

 

O projeto de pesquisa, objeto deste contrato, será desenvolvido na Universidade Federal de Minas 

Gerais - UFMG, ou nos locais mencionados no projeto que deu origem ao presente contrato ou qualquer 

outro de comum acordo entre as partes. 

Pertencem à CONTRATANTE os resultados técnicos da pesquisa, sendo proibido a divulgação destes 

resultados sem prévia anuência da CONTRATANTE, além disso, a CONTRATANTE autoriza, até 

solicitação formal em contrário, à CONTRATADA a veiculação de seu logotipo e/ou denominação no sítio 

eletrônico, materiais e ações publicitárias corporativas, enquanto houver a vigência da relação contratual. 

Caso o Coordenador queira utilizar a pesquisa objeto do presente contrato como resultado de trabalhos 

acadêmicos, tais como teses de mestrado, doutorado e afins, deverá solicitar previamente autorização da 

CONTRATANTE. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA PESQUISA 

 

Os recursos financeiros necessários para o desenvolvimento da pesquisa ficam previamente ajustados 

em R$ 49.190,00 (quarenta e nove mil e cento e noventa reais), que serão de responsabilidade da 

CONTRATANTE e repassados à CONTRATADA mediante recibos e em 2 (duas) parcelas a seguir 

discriminada: 

 R$24.595,00 (vinte e quatro mil e quinhentos e noventa e cinco reais) até o dia 15/02/2022 

(quinze de fevereiro de dois mil e vinte e dois); 

 R$24.595,00 (vinte e quatro mil e quinhentos e noventa e cinco reais) até o dia 30/04/2022(trinta 

de abril de dois mil e vinte e dois).  
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Em caso de atraso no pagamento de qualquer parcela, incidirá multa de 2% (dois por cento) sobre o valor 

global deste contrato, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, atualizados pro rata die, os quais 

serão devidamente atualizados monetariamente pelo IGP-M, ou por qualquer outro índice que vier a ser 

criado pela Administração Pública em sua substituição. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS DESEMBOLSOS A SEREM EFETUADOS 

 

Os desembolsos financeiros far-se-ão à CONTRATADA por meio de depósito bancário em conta 

corrente de sua titularidade constante da(s) Nota(s) Fiscal(is), ou por cobrança bancária, cabendo à 

CONTRATADA remeter à CONTRATANTE os recibos correspondentes, no prazo de 05 (cinco) dias 

após o recebimento. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES 

 

Qualquer alteração no projeto original quanto neste contrato, tanto na parte técnica quanto orçamentária, 

processar-se-á através de termos aditivos assinados por ambas as partes e com aprovação do 

coordenador do projeto. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO 

 

Qualquer das Partes poderá rescindir imediatamente o presente Contrato, caso a Parte contrária deixe de 

cumprir com as respectivas obrigações decorrentes deste Contrato e deixe de sanar a sua inadimplência 

dentro de 15 (quinze) dias após notificação por escrito à Parte inadimplente em tal sentido, arcando esta 

com as perdas e danos a que der causa. 

O presente Contrato ficará automaticamente rescindido, por culpa da CONTRATADA e sem ônus para a 

CONTRATANTE, nas seguintes hipóteses: 

(i)          pedido ou decretação de recuperação judicial e/ou falência da CONTRATADA; 

(ii)        qualquer evento que ameace ou ateste a incapacidade financeira e/ou técnica da CONTRATADA 

para cumprir fielmente com suas obrigações decorrentes deste Contrato; 

(iii)      atraso injustificado na execução dos Serviços ou; 

(iv)      diminuição significativa dos meios técnicos e humanos colocados na execução dos Serviços. 

(v)        Suspensão dos serviços por prazo superior a 30 (trinta) dias; 

A Parte que der causa a rescisão antecipada do presente Contrato, ficará sujeita esta ao pagamento de 

multa no importe de 10% (dez por cento) do valor global do Contrato. 
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A rescisão deste Contrato autoriza a CONTRATANTE a contratar imediatamente outra empresa para 

cumprir as obrigações da CONTRATADA assumidas neste Contrato, sem prejuízo da apuração das 

eventuais perdas e danos, prejuízos, lucros cessantes, honorários advocatícios, entre outros, bem como 

da aplicação das demais penalidades previstas neste Contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA 

 

Fica convencionado entre as partes que o presente contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, 

com termo inicial na assinatura deste instrumento. 

 

CLÁUSULA NONA - DO FORO 

 

Para dirimir eventuais dúvidas ou controvérsias decorrentes deste contrato, fica eleito o foro da comarca 

de São Paulo São Paulo, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, subordinando-

se o ajuste às leis brasileiras e fixando-se a competência da autoridade judiciária brasileira, por se tratar, 

a contratada, de fundação nacional sem finalidade econômica e o Brasil o local do cumprimento da 

obrigação. 

 

E assim por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente em 2 (duas) vias de igual teor, 

na presença das testemunhas abaixo, e para um só efeito. 

 

São Paulo, 17, de Janeiro de 2022. 

 

 

 

SÃO LOURENCO EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS S.A   

Tiago Muller Angulski - Diretor 

 

 

 

 SÃO LOURENCO EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS S.A 

Matheus de Barros Moura - Diretor 
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Fundação de Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Inovação do Norte Minas - 

FUNDETEC  

Otaviano de Souza Pires Júnior – Diretor presidente 

 

 

 

 

     Testemunha:_____________________                      Testemunha:______________________ 

      RG:                                           RG: 

      CPF(MF):                                 CPF(MF): 
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