
 CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº  ....... /2020 

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

(UNEB) E A FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA 

(FESF/SUS). 

  

A UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB), instituição 

autárquica de regime especial, de ensino, pesquisa e extensão, vinculada à 

Secretaria da Educação do Estado da Bahia, com sede na Rua Silveira 

Martins, nº 2.555, Cabula, Salvador-Bahia, CEP 41.150-000, inscrita no CNPJ 

nº. 14.485.841/0001-40, representada pelo seu Reitor Professor José Bites 

de Carvalho, portador da carteira de identidade RG nº 21.535.607-13 

SSP/BA e CPF nº 168.728.191-20, nomeado por Decreto Simples do 

Excelentíssimo Governador do Estado, publicado no Diário Oficial do Estado 

da Bahia de 10 de novembro de 2017, doravante denominada UNEB, e 

a FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA (FESF), instituição 

pública de direito privado, com sede na Avenida Estados Unidos, 161 – 

Edifício Suerdieck, 8º andar, Comércio, Salvador-Bahia, inscrita no CNPJ sob 

o n.º11020634/0001-22, neste ato representada por seu Diretor Sr. Carlos 

Alberto Trindade, portador da Cédula de Identidade nº 5684714 SSP/SP e 

CPF nº 533896898-34, na forma dos seus atos constitutivos, doravante 

denominada “FESF”, resolvem celebrar o presente Instrumento, mediante as 

seguintes cláusulas: 

  

1. CONSIDERANDO que a FESF é uma fundação pública de direito 

privado e tem previsão estatutária para atuar no desenvolvimento de 

pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico ou no 

desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos, conforme 

necessidades do Sistema Único de Saúde. Que releva a importância 

crescente do uso de tecnologias de informação e comunicação para a 

melhoria do acesso e da qualidade da atenção à saúde e a necessidade 

de incorporação destas tecnologias de forma sustentável para o Sistema 

de Saúde. 

  

2. CONSIDERANDO o grave risco à saúde pública representado pela 

pandemia da COVID-19 e que as principais medidas para contenção do 

vírus passam pela informação da população e pela adoção de medidas 

de prevenção adotadas pelos indivíduos e suas famílias; 



  

3. CONSIDERANDO o Contrato de Encomenda Tecnológica nº 

001/2019, firmado para o desenvolvimento de uma estratégia e de um 

arranjo de soluções que permitam  implantar  um registro eletrônico de 

saúde, com interoperabilidade entre os sistemas e soluções utilizados 

em diversos pontos de atenção à saúde, e um modelo de gestão da 

informação que qualifique a atenção à saúde e a  tomada de decisão de 

profissionais, usuários e gestores do SUS e que promova a criação e 

estruturação de um Ecossistema de Inovação, possibilitando parcerias 

para o desenvolvimento tecnológico na área da saúde e o fomento de 

pesquisas e negócios com geração de emprego e renda; 

  

4. CONSIDERANDO que a FESF tem firmado Convênio nº 02/2020, 

celebrado com o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento 

Sustentável do Nordeste – Consórcio Nordeste, para o desenvolvimento 

da Plataforma Eletrônica da Saúde (iPES) para apoiar as atividades de 

controle da COVID-19, no âmbito do Nordeste; 

  

5. CONSIDERANDO o grande esforço articulado necessário, a ser 

empreendido por toda a sociedade, inclusive por meio de cooperação 

público-privada, e a responsabilidade do estado e da sociedade civil no 

enfrentamento desta grave crise de saúde pública; 

  

6. CONSIDERANDO O INTERESSE DAS PARTES EM 

ESTABELECER CONDIÇÕES BÁSICAS DE COOPERAÇÃO, 
VISANDO, a qualificação da atenção e monitoramento da evolução da 

pandemia auxiliando os gestores públicos no processo de tomada de 

decisão e, por conseguinte, no enfrentamento da grave crise de saúde 

pública instalada por conta da pandemia da COVID-19. 

  

Resolvem entre si, justo e avençado, celebrar o presente ACORDO, que 

será regido pelas cláusulas, condições e definições a seguir expostas: 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 



  

Constituem objetos deste CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO: 

1. a participação da UNEB no desenvolvimento e utilização da Plataforma 

Eletrônica da Saúde (iPES), que é objeto de estudo, pesquisa e 

promovida pela FESF em cooperação com o Consórcio Interestadual 

de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste e seus estados 

membros, fruto de uma Encomenda Tecnológica e que tem como 

finalidade a qualificação da execução e gestão das ações; o aumento da 

eficiência e eficácia das mesmas; o compartilhamento de informações 

entre serviços; a garantia aos profissionais de saúde, da atenção ou da 

gestão, de acesso à informação em tempo oportuno para a tomada de 

decisões; o monitoramento de indicadores e avaliação da ação pública; 

a geração de conhecimento; a promoção e estruturação de um 

ecossistema de inovação que possibilite parcerias para o 

desenvolvimento tecnológico na área da saúde e o fomento de 

pesquisas e negócios com geração de emprego e renda; e 

2. a utilização e desenvolvimento compartilhados de soluções e aplicações 

que têm também o objetivo de apoiar as atividades de controle da 

COVID-19, viabilizando: 

a) canal de comunicação entre as pessoas e o poder público; 

b) coleta de informação sobre o estado clínico dos cidadãos, para melhor 

orientação de como proceder em cada caso; 

c) absorção e transferência de tecnologia para o SUS; e 

d) alimentação adequada do Registro Eletrônico de Saúde da Plataforma 

Eletrônica da Saúde iPES. 

3. O desenvolvimento de programas projetos e atividades no campo 

da pesquisa, ensino, desenvolvimento tecnológico, produção, 

informação técnico-científica e assistência à saúde, decorrentes da 

realização das atividades relacionadas aos itens (1) e (2); 

  

Parágrafo Único. As especificações e desenvolvimento dos objetivos gerais e 

específicos, cronograma, metas e etapas de execução serão estabelecidas no 

Plano de Trabalho a ser apresentado pela FESF no prazo de até 30 (trinta) 

dias da assinatura deste instrumento. 

  



CLÁUSULA SEGUNDA – DOS COMPROMISSOS 

Caberá a UNEB e à FESF estimularem e implementarem ações conjuntas, 

somando e convergindo esforços, mobilizando seus agentes e serviços, com 

vistas à consecução do objeto do presente Convênio. 

  

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES 

I - Os PARTÍCIPES comprometem-se a conjuntamente: 

a. responsabilizar-se pela guarda e uso da base de dados que será migrada 

para a plataforma de integração de dados, implantando todas as 

medidas necessárias para garantir a integridade e confidencialidade dos 

dados sob sua guarda, de acordo com as determinações da LGPD (Lei 

Geral de Proteção de Dados); 

b. utilizar o acesso às informações exclusivamente para as finalidades 

descritas neste documento; 

c. não divulgar e nem compartilhar dados ou informações a que tiver 

acesso por força do presente instrumento; 

d. não permitir que pessoas ou instituições não autorizadas tenham acesso 

às informações compartilhadas; 

e. não executar ações que comprometam a integridade dos dados; 

f. zelar para que todas as pessoas que designarem ou envolverem na 

execução do presente Termo de Cooperação e seus aditivos conheçam e 

respeitem as condições estabelecidas; 

g. garantir que as responsabilidades de natureza civil, trabalhista ou 

previdenciária não serão transferidas de um signatário ao outro, 

competindo a cada parte os encargos decorrentes da relação com o 

pessoal designado para execução deste Termo e seus aditivos, sendo 

que a FESF responde pelos atos do parceiro tecnológico que venha a 

alocar na execução do projeto; 

h. não praticar atos incompatíveis com a finalidade e objeto do presente 

Termo; e 

i. manter sigilo das informações e demais dados a que tiverem acesso por 

força do presente Termo, com exceção de ordem judicial, de 

determinação de autoridades públicas competentes ou em decorrência 

de legislação aplicável, respeitadas as finalidade e utilidade para as 

quais serão partilhadas, durante ou após o término do presente Termo. 

  

II - cabe a UNEB: 



a. garantir acesso da FESF, ou que venha a ser indicado por ela, aos 

gestores locais, de serviços, áreas, programas e assemelhados, visando 

pactuar a gestão, bem como identificação e auxílio ao desenvolvimento 

das soluções de apoio à decisão, conforme as decisões e pactuações 

entre a UNEB e FESF; 

b. franquear o acesso dos prepostos da FESF, ou que venha a ser indicado 

por ela, às dependências, unidades e estruturas físicas e digitais, 

necessárias à execução do objeto do presente Termo de Cooperação e 

de seus termos aditivos; 

c. garantir acesso da FESF, ou que venha a ser indicado por ela, aos 

profissionais clínicos que atuam nas unidades de saúde, visando: a 

promoção do engajamento destes, em especial no que se refere ao uso 

das novas tecnologias disponibilizadas; identificação e auxílio ao 

desenvolvimento das soluções de apoio à decisão clínica, bem como o 

apoio às eventuais mudanças nos processos de trabalho decorrentes do 

uso das novas tecnologias, sempre de maneira planejada e acordada; 

d. cooperar para o cumprimento das exigências dos órgãos pertinentes em 

processo de formalização de registros quanto à tecnologia que vier a ser 

desenvolvida pela FESF, competindo a esta última os atos e custos 

necessários à sua implementação e registro; 

e. respeitar a propriedade intelectual, conforme a legislação vigente, dos 

serviços e soluções desenvolvidos por meio desta cooperação, que 

pertencem à FESF e aos parceiros tecnológicos; e 

f. participar da elaboração de comunicação para disseminação da 

iniciativa e realizar as ações e cumprir as responsabilidades assumidas 

neste Termo de Cooperação. 

  

III – Cabe à FESF: 

a. realizar as ações previstas e pactuadas para a sequência dos estudos, 

pesquisa e desenvolvimento da iPES e das aplicações que sejam 

desenvolvidas para a Plataforma ou integradas ou ainda conectadas a 

ela no âmbito do objeto do presente Termo de Cooperação e seus 

aditivos; 

b. disponibilizar pessoal, materiais e infraestrutura necessários à execução 

dos seus estudos e pesquisas desenvolvidos no âmbito do objeto do 

presente Termo de Cooperação e seus aditivos; 

c. disponibilizar e fornecer as informações analisadas a UNEB; e 

d. monitorar as atividades desempenhadas pelos parceiros tecnológicos 

que selecionar para a execução das tarefas, responsabilizando-se pelos 

atos deste. 



Parágrafo único. As responsabilidades e obrigações dos partícipes descritas 

neste instrumento poderão ser complementadas em termos aditivos, que se 

tornarão parte integrante do presente Termo, em função da particularidade do 

tema, tendo em vista os objetivos a serem alcançados. 

  

CLÁUSULA QUARTA – DOS GESTORES DO CONVÊNIO 

Designa-se o Secretário Executivo José Santos Souza Santana, matrícula nº 

90043, lotado na Diretoria Geral, como gestor deste Convênio, por parte 

da FESF. E por parte da UNEB o professor Victor Rocha Santana, matrícula 

nº 74.649.462-6, lotado no Colegiado de Medicina, por consequência 

responsáveis legais para os correspondentes efeitos, especialmente no que 

tange à fiscalização e acompanhamento da efetiva execução do objeto deste 

Convênio. 

Parágrafo Único: A substituição dos gestores aqui designados caracteriza-se 

ato unilateral, dando-se ciência ao partícipe, de qualquer alteração, por meio 

de comunicação escrita. 

  

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA, DENÚNCIA E ALTERAÇÃO 

O presente Convênio de Cooperação vigorará pelo prazo de 02 (dois) anos a 

contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, 

mediante termo aditivo, persistindo para todos os efeitos legais, enquanto 

perdurar entre os contratantes qualquer obrigação ou direito dele decorrente. 

  

Parágrafo primeiro. O presente Convênio poderá ser: 

a. DENUNCIADO por qualquer dos participantes, mediante comunicação 

escrita com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, assegurando-se, 

neste caso, a continuidade das solicitações já realizadas; 

b. ALTERADO de comum acordo entre as partes, mediante formalização 

de TERMO ADITIVO; 

c. PRORROGADO, por iguais períodos, através de formalização de 

TERMO ADITIVO. 

Parágrafo segundo. Na hipótese de encerramento desta cooperação, por 

quaisquer das partes, as pendências ou atividades em fase de execução serão 

definidas e resolvidas por meio de termo próprio de encerramento da 

cooperação, em que se definam e atribuam as responsabilidades relativas à 



conclusão ou extinção de cada uma das atividades e das pendências dos 

trabalhos em andamento, bem como quanto às informações armazenadas, 

devendo ser preservadas, ainda em tais hipóteses, as tarefas necessárias e/ou 

indispensáveis ao alcance do objetivo da presente Cooperação. 

  

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Este Convênio refere-se a atividades de apoio técnico, não estando previsto o 

repasse de recursos financeiros entre os Partícipes. 

Parágrafo único. Em caso de necessidade de desenvolvimento de atividades 

adicionais para utilização e posterior aprimoramento das aplicações e 

soluções, o emprego de recursos técnicos e/ou financeiros deverá ser tratadas 

em termo aditivo específico. 

A UNEB e a FESF poderão empregar recursos humanos, financeiros e 

tecnológicos para utilização e posterior aprimoramento das aplicações e 

soluções. 

  

CLÁUSULA SÉTIMA – DA NÃO EXCLUSIVIDADE 

Este Termo não obsta que os PARTÍCIPES celebrem com outras entidades, 

públicas ou privadas, convênios com objetos semelhantes, ou deles 

participem. 

  

CLÁUSULA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos no presente ajuste serão resolvidos de comum acordo entre 

os partícipes, podendo ser firmados, se necessário, Termos Aditivos que farão 

parte integrante deste instrumento. 

  

CLÁUSULA NONA – FORO 

O foro competente para dirimir questões resultantes da presente cooperação é 

o da Comarca de Salvador, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer 

outro. 



E, por se acharem justos e acertados, as partes assinam o presente 

instrumento, juntamente com as testemunhas abaixo. 

  

Salvador - Ba, ____ de _____________de 2020. 

  

    

[ Carlos Alberto Trindade ] [José Bites de Carvalho] 

Diretor Geral da FESF-SUS [Reitor da UNEB] 

  

  

TESTEMUNHAS: 

  

Nome: [Insira aqui o nome completo da 
testemunha] 

Nome: [Leandro Oliveira Cavalcanti] 

CPF: [Insira aqui o CPF da testemunha] 
CPF: [Insira aqui o CPF da 
testemunha] 

  

 

 
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Trindade, Usuário Externo, em 
07/12/2020, às 11:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, 
Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014. 

 

 
Documento assinado eletronicamente por Jose Bites de Carvalho, Reitor, em 11/12/2020, às 
16:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, 
do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014. 

 

 

A autenticidade deste documento pode ser conferida no 
site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_
orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 00025020920 e o código 
CRC 94DE4571. 
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