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CONVÊNIO QUE ENTRE SÍ CELEBRAM A 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS E A 

XXXXXXXXXXXX COM A INTERVENIÊNCIA 

ADMINISTRATIVA DA FUNDAÇÃO DE 

DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP. 

 

 

Pelo presente instrumento particular, de um lado XXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob 

nº XXXXXXXXX com sede na XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, Cidade de XXXXXXXXX, CEP: 

XXXXXXXXX, neste ato representada por XXXXXXXXX, doravante denominada 

EMPRESA ASSOCIADA, e de outro lado a UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, 

autarquia em regime especial, inscrita no CNPJ sob nº 46.068.425/0001-33, com 

sede na Cidade Universitária Zeferino Vaz, Distrito de Barão Geraldo, Campinas, 

Estado de São Paulo, neste ato representada, por seu Magnifico Reitor Prof. Dr. 

Marcelo Knobel, doravante denominada UNICAMP, com a interveniência 

administrativa da FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP, inscrita no CNPJ 

nº 49.607.336/0001-06, com sede na Avenida Érico Veríssimo, 1251, Campus 

Unicamp, Campinas, SP, e representada pelo seu Diretor Executivo, XXXXXXXXXX e 

doravante denominada FUNCAMP, resolvem celebrar o presente Convênio regido 

pelas seguintes cláusulas, levando-se em conta as considerações: 

1. CONSIDERANDO que a INCAMP – Incubadora de Empresas de Base Tecnológica 

da Unicamp tem por finalidade fomentar, temporariamente, o desenvolvimento 

das micro e pequenas empresas de base tecnológica, que estejam no início de 

suas atividades, oferecendo-lhes apoio de diversas formas, conforme previsto 

no presente Convênio; 

2. CONSIDERANDO que as EMPRESAS ASSOCIADAS são aquelas devidamente 

constituídas, cujo interesse é de manter um vínculo contratual com a 

Incubadora de Empresas localizada em seu âmbito geográfico, sem, contudo, 

ocupar um espaço físico nas dependências da Incubadora e que tenham sido 

graduadas pela INCAMP; 
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3. CONSIDERANDO que as EMPRESAS ASSOCIADAS pretendem desta forma, por 

meio da utilização das atividades e serviços disponibilizados pela Incubadora de 

Empresas, desenvolverem os seus produtos e processos, com o consequente 

aprimoramento de suas ações mercadológicas, as partes decidem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DEFINIÇÕES 

1.1 EMPRESA ASSOCIADA: Empresa de Base Tecnológica que participou do processo 

de incubação na INCAMP, habilitada a receber o apoio da INCUBADORA, nos termos 

deste CONVÊNIO. 

1.2 INCAMP: Conjunto de meios físicos e de serviços que promove o 

encaminhamento profissional dos partícipes da INCUBADORA denominada 

Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da UNICAMP - INCAMP através do qual 

será executado o presente CONVÊNIO, fornecendo apoio material, estratégico e 

técnico-administrativo, de modo a cooperar para que sejam criadas e possam 

desenvolver-se as EMPRESAS. 

1.3 CONSELHO DE ORIENTAÇÃO DA INCAMP: Órgão colegiado criado pela 

RESOLUÇÃO GR nº 065/2004 de 19 de outubro de 2004, responsável, entre outros, 

pelas Deliberações que norteiam administrativamente a INCAMP. 

1.4 COORDENADOR: Presidente do Conselho de Orientação da INCAMP, Diretor 

Executivo da INOVA-UNICAMP, responsável pela coordenação geral do Projeto 

INCAMP, tendo dentre suas atribuições, a aprovação do Plano Anual de Atividades. 

1.5 GERENTE: Coordena as atividades da INCAMP, acompanha o desenvolvimento 

das empresas residentes com observância do REGIMENTO INTERNO, normas 

institucionais e determinações do Conselho de Orientação da INCAMP. 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO 

2.1 O objeto do presente Convênio é a regulamentação das relações entre a 

UNICAMP e a EMPRESA ASSOCIADA estabelecendo, as condições de participação nas 

atividades que a INCAMP propiciará no âmbito das empresas associadas.  
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CLÁUSULA TERCEIRA – DIREITOS E OBRIGAÇOES 

3.1 DA EMPRESA ASSOCIADA 

3.1.1 Indicar uma pessoa do seu quadro de funcionários para participar, a seu 

exclusivo critério, dos Eventos, Treinamentos, Programas e Palestras 

promovidos pela INCAMP e pela Inova Unicamp;  

3.1.2 Divulgar, a seu exclusivo critério, vagas de emprego por meio do mailing e do 

site da Incamp e da Inova Unicamp; 

3.1.3 Divulgar, a seu exclusivo critério, ações da empresa por meio da assessoria de 

imprensa da Inova Unicamp uma vez ao ano; 

3.1.4 Utilizar, a seu exclusivo critério, o auditório da Incamp para eventos e 

reuniões até 2 vezes por ano; 

3.1.5 Permitir a utilização pela INCAMP da expressão: “Empresa associada à INCAMP 

– Incubadora de empresas de base tecnológica da UNICAMP”. 

3.2 DA UNICAMP 

3.2.1 Viabilizar a participação de uma pessoa indicada pela EMPRESA ASSOCIADA 

nos Eventos, Treinamentos, Programas e Palestras promovidos pela INCAMP e 

pela Inova Unicamp; 

3.2.2 Viabilizar a divulgação de vagas de emprego por meio do mailing e do site da 

Incamp e da Inova Unicamp; 

3.2.3 Produzir 1 (um) release por ano para divulgação de ações da empresa; 

3.2.4 Viabilizar a utilização do auditório da Incamp para eventos e reuniões até 2 

vezes por ano; 

3.2.5 Permitir a utilização pela EMPRESA ASSOCIADA da expressão: “Empresa 

associada à INCAMP – Incubadora de empresas de base tecnológica da 

UNICAMP”. 

3.3 DA FUNCAMP 
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3.3.1  Gerir administrativa e financeiramente o presente convênio. 

CLÁUSULA QUARTA - VALORES E FORMA DE PAGAMENTO 

4.1 Recolher mensalmente a FUNCAMP, em conta bancária indicada para essa 

finalidade, até o dia 20 do mês subsequente ao vencido, contribuição de R$ 50,00 

(cinquenta reais) por mês nos três primeiros meses e R$ 100,00 (cem reais) por mês 

nos demais meses até o término do contrato, a título de participação parcial nos 

custos dos apoios e utilidades comuns colocados à disposição pela INCAMP.  

4.1.1 A contribuição será corrigida a cada 12 (doze) meses, com base na variação 

acumulada no período do IPC-FIPE. 

4.1.2 Havendo atraso no recolhimento, o pagamento deverá ser acrescido de multa 

de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito, juros moratórios de 1% (um 

por cento) ao mês “pró-rata die”, e aplicação de correção oficial se o atraso 

for superior a 30 (trinta) dias. 

4.1.3 Encerrado o presente CONVÊNIO e permanecendo débito da EMPRESA 

ASSOCIADA, este será consolidado, devendo ser pago no prazo máximo de 

12 (doze) meses, a partir do encerramento deste CONVÊNIO, em parcelas 

mensais que não poderão ser inferiores a 1/12 (um doze avos) do total 

consolidado. O atraso no pagamento de qualquer parcela implicará em multa 

de 2% (dois por cento) sobre o valor da parcela vencida, juros moratórios de 

1% (um por cento) ao mês, “pró-rata die” e aplicação de correção oficial se o 

atraso for superior a 30 (trinta) dias. 

CLÁUSULA QUINTA - VIGÊNCIA 

5.1 A vigência do presente convênio será pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, a 

contar a data de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante acordo por 

escrito entre os Partícipes, pelo prazo máximo de 60 (sessenta) meses. 

CLÁUSULA SEXTA - RESCISÃO/RESILIÇÃO 
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6.1 Este convênio poderá ser rescindido por acordo entre as partes desde que 

aquela que assim o desejar comunique à outra, por escrito, com antecedência de 90 

(noventa) dias, sem prejuízo das atividades em andamento. 

6.2 Poderá, também, ser rescindido o presente instrumento, de imediato, pela 

UNICAMP, mediante simples comunicação por escrito, na ocorrência das seguintes 

circunstâncias: 

a) Negligência ou não cumprimento de quaisquer das obrigações previstas 

neste Convênio pela EMPRESA ASSOCIADA, após manifestação expressa da 

INCAMP denunciando tal fato;  

b) Ter a EMPRESA ASSOCIADA algum título legítimo protestado ou ter sua 

falência, recuperação judicial ou liquidação extrajudicial decretada ou pela 

insolvência civil de seus sócios ou mesmo, pela sua inclusão ou de seus sócios 

em órgãos públicos ou particulares, notoriamente reconhecidos como 

restritivos à idoneidade pública;  

c) Não atendimento às determinações requeridas pelos Parceiros ou a qualquer 

outra disposição constante neste Convênio;  

d) Substituição de sócio(s) da EMPRESA ASSOCIADA, sem prévio conhecimento 

da INCAMP; 

e) Transferência da totalidade das quotas da EMPRESA ASSOCIADA a terceiros; 

f) Não pagamento de royalties devidos à INCAMP.    

CLÁUSULA SÉTIMA - TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS 

7.1 Nenhuma das partes poderá ceder ou transferir a terceiros, no todo ou em 

parte, os direitos e obrigações decorrentes deste CONVÊNIO sem expressa anuência 

da UNICAMP. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS GARANTIAS 

8.1 Não haverá responsabilidade solidária/subsidiária da INCAMP com a EMPRESA 

ASSOCIADA no que diz respeito aos funcionários desta, respondendo a mesma por 
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todas as obrigações previdenciárias e trabalhistas, inclusive no que se refere à 

segurança, medicina e higiene do trabalho.  

8.2 Na hipótese da ocorrência de ações judiciais promovidas por funcionários ou 

ex-funcionários da EMPRESA ASSOCIADA, essa se obriga a reembolsar a INCAMP por 

todas as despesas que esta tiver, decorrentes de: 

a) Reconhecimento judicial de vínculo empregatício de seus Funcionários e/ou 

Ex-Funcionários com a INCAMP; 

b) Reconhecimento judicial de solidariedade/subsidiariedade da INCAMP no 

cumprimento de suas obrigações trabalhista e/ou previdenciárias; 

c) Indenização, inclusive a terceiros, em consequência de todo e qualquer 

dano causado por seus empregados, por ação ou omissão, desde que 

devidamente comprovado, salvo as hipóteses de caso fortuito e de força 

maior; 

d) Pagamentos de multas ou demais encargos à Previdência Social e à 

Delegacia Regional do Trabalho, dentre outros; 

e) Elaboração de defesa em processo judicial de qualquer natureza, 

envolvendo pleito formulado por funcionários, ex-funcionários ou terceiros. 

CLÁUSULA NONA - DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1 O presente CONVÊNIO obriga as partes e seus sucessores, em todos os seus 

termos, cláusulas e condições. 

9.2 A infração de qualquer cláusula ou condição deste CONVÊNIO, não importará em 

novação, nem poderá ser invocada pela EMPRESA ASSOCIADA para obrigar a 

UNICAMP a conceder igual tolerância em outras situações. 

9.3 No caso de eventual modificação do quadro societário (por venda, fusão, 

incorporação, cessão, cisão, etc.), a empresa deverá a informar à INCAMP as 

alterações pretendidas, bem como apresentar a ciência e anuência de terceiros 

relativas às obrigações constantes deste Convênio. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - FORO 

10.1 Para dirimir as dúvidas ou controvérsias decorrentes deste convênio que não 

puderem ser resolvidas amigavelmente pelas partes, fica eleito o foro da Comarca 

de Campinas/SP, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

10.2 E, por estarem assim justas e convencionadas, as partes assinam o presente 

em 3(três) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas, e para um só 

efeito. 

Campinas, _____ de __________________ de       . 

 
 
 
EMPRESA ASSOCIADA 
XXXXXXXXXX  
 
 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS   

Reitor 
 
 
 
 

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP  

Diretor Executivo 

 
TESTEMUNHAS: 

 

 
1.     

Nome 

 

 

2.        

Nome 
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