
      FEC-009 - TERMO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM, COMO  
CONTRATANTE, A FUNDAÇÃO EUCLIDES DA CUNHA DE APOIO INSTITUCIONAL À UFF, 
REPRESENTADA PELO SEU DIRETOR-PRESIDENTE, E, COMO CONTRATADO, 

1/2 
FEC 08/2021  

 
 

 
                                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – O Contratado compromete-se a realizar os serviços de: 
 

 
 
 
 
   
 
  
 
 
  

   CLÁUSULA SEGUNDA – Fica estipulado que a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, pelos serviços prestados, através de depósito em sua 
conta bancária, a retribuição de: 

 

   
 
 

 CLÁUSULA TERCEIRA – Fica estabelecido que a contribuição previdenciária correspondente à parte do CONTRATADO será retida pelo 
CONTRATANTE, na forma da legislação vigente, para recolhimento junto ao órgão de previdência, baseada nas informações prestadas pelo 
CONTRATADO. 

 

 CLÁUSULA QUARTA – O CONTRATADO responsabilizar-se-á sob as penas da lei quanto às informações relativas à sua contribuição 
previdenciária. 
 

CLÁUSULA QUINTA -   A CONTRATANTE reconhece suas responsabilidades quanto à proteção dos dados pessoais solicitados por meio deste 
contrato e à obrigatoriedade de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei nº 13.709/2018). Baseado no art. 9º da LGPD, 
informa:  

 
I) A CONTRATANTE recolhe e processa os dados pessoais solicitados com a finalidade específica de execução do contrato, de cadastro nos 
sistemas E-social do Governo Federal, de cadastro e armazenamento nos sistemas operacionais de TI utilizados pela CONTRATANTE, contato 
com o(a) CONTRATADO(A) e realização do pagamento estipulado; 

 
 

II) A CONTRATANTE manterá e utilizará os dados pessoais do(a) CONTRATADO(A) durante todo o período contratualmente firmado para as 
finalidades relacionadas neste termo e, ainda, após o término da contratação, para cumprimento de obrigação legal ou regulatória imposta por 
órgãos de fiscalização, nos termos do artigo 16 da Lei n° 13.709/2018; 

 
III) A CONTRATANTE declara que adota meios de proteção adequados à garantia da confidencialidade e da segurança de seus dados pessoais, 

com  a implementação de medidas técnicas, físicas e organizacionais adequadas à proteção de dados pessoais contra destruição acidental ou 

 
DESCRIÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

JUNTO AO PROJETO:  

 

No FEC: 
 

 
 
 

VALOR  

TOTAL 
R$:   

ESCOLARIDADE: 
 

     Fundamental               Médio                    Superior 
 

REGISTRO:     

                           INSS         PIS             PASEP 

RECOLHEU CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
RELATIVA A OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS? 
 

     Não                                 Sim 
 

EM CASO POSITIVO, DECLARAR O VALOR TOTAL E APRESENTAR 
CÓPIA DO (S) RESPECTIVO (S) COMPROVANTE (S) DE 
RECOLHIMENTO: 
 
 

NOME:  

RESIDÊNCIA:  

BAIRRO: CEP: MUNICÍPIO: ESTADO: 

TELEFONES(S): E-MAIL: 

IDENTIDADE : ÓRGÃO EMISSOR: 

CPF:  PROFISSÃO:  

BANCO: 
(nome e no)   

 

AGÊNCIA: CONTA CORRENTE: 

R$: 

PERÍODO: 

 
 
 

    INÍCIO:         TÉRMINO: 

(                                                              ) 

     

No:  

 

 

DATA DE NASCIMENTO: 
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ilegal, perda acidental, dano, alteração, divulgação ou acesso não autorizado e contra todas as demais formas de processamento ilegal 

(incluindo, entre outros, a coleta desnecessária) ou processamento posterior; 
 
IV) A CONTRATANTE compartilhará os dados pessoais do(a) CONTRATADO(A) com outros agentes de tratamento de dados, inclusive órgãos  
públicos, caso seja necessário para as finalidades listadas no presente termo, observados os princípios e as garantias estabelecidas pela Lei nº 

13.709/2018; 
 
V) A CONTRATANTE compartilhará os dados pessoais do(a) CONTRATADO(A) em transferências internacionais somente para países ou 

organismos internacionais que proporcionem grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto da Lei 13.709/2018; 
 
VI) A CONTRATANTE informa ao(à) CONTRATADO(A) que o tratamento dos dados é condição para execução do contrato  e que o(a) 

CONTRATADO(A) possui o direito de solicitar o acesso ou a visão geral de seus dados pessoais e obter informações sobre o tratamento de seus 
dados pessoais através do contato encarregado.dados@somosfec.org.br, protegendo os direitos do titular conforme o artigo 18 da Lei nº 

13.709/2018. 
 
 

CLÁUSULA SEXTA - A prestação de serviços, contratada pelo presente instrumento, far-se-á em caráter eventual e sem vínculo empregatício, 
não podendo ultrapassar o prazo estabelecido na Cláusula Primeira, que não pode ser superior a 3 (três) meses. 

 

   CLÁUSULA SÉTIMA – O presente contrato poderá ser extinto através de rescisão ou resilição, obedecida a legislação vigente. 
 

 CLÁUSULA OITAVA – Os dados pessoais informados pelo CONTRATADO são de sua inteira responsabilidade, sob a supervisão do 
Coordenador do Projeto. 
 

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em duas vias. 
 
 

 
         

              Niterói, em           de                            de                   
 
 
 
 
 
 

Contratado                                                                                                     Coordendor do Projeto 
 
 
 
 
 
 

Diretor-Presidente da FEC 
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