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ANEXO IV – RESOLUÇÃO SESCOOP/RS Nº 132/2019  

TERMO DE COMPROMISSO 

  

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado do Rio Grande do Sul 

- SESCOOP/RS, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ 

sob nº 10.510.590/0001-56, estabelecido na Rua Félix da Cunha nº 12, bairro Floresta, 

município de Porto Alegre/RS, CEP n° 90.570-000, representado por sua Diretoria 

Executiva, ora denominado de SESCOOP/RS, e de outro lado 

__________________________________, pessoa jurídica de direito privado, com sede 

na _________________________________________________________,  inscrita no 

CNPJ sob o n° ____________, neste ato representada por 

_____________________________________, inscrito no CPF sob o n° _____________, 

ora denominada de COMPROMITENTE, têm entre si ajustado o que segue:  

A COMPROMITENTE _______, pessoa jurídica de direito privado, com sede na 

______________, inscrita no CNPJ sob o n.º _____________, neste ato representada 

por seu representante__________, CPF nº _____, ao ter seu CNPJ incluso no Cadastro 

de Sociedades Prestadoras de Serviços do Serviço Nacional de Aprendizagem do 

Cooperativismo do Estado do Rio Grande do Sul – SESCOOP/RS, pessoa jurídica de 

direito privado sem fins lucrativos, inscrita  no CNPJ sob n.º 10.510.590/0001-56, 

estabelecida na Rua Félix da Cunha n.º 12, Bairro Floresta, Município de Porto 

Alegre/RS, CEP 90570-000, para prestação de serviços às cooperativas e ao 

SESCOOP/RS, compromete-se a: (Redação dada pela Res. 164/2021) 

Cláusula Primeira: A COMPROMITENTE, ao ter seu nome incluído no Cadastro de 

Sociedades Prestadoras de Serviços do SESCOOP/RS para prestação de serviços às 

cooperativas e ao SESCOOP/RS, compromete-se a se abster de qualquer uma das 

práticas abaixo elencadas ou que com elas se relacionem:  

I. Descumprir ou violar, no todo ou em parte, as normas contidas no Edital de 

cadastramento, ou no instrumento jurídico de contratação da prestação de 

serviços;  

II. Abandonar ou desistir do serviço para o qual foi contratada, sem apresentação 

de justificativa em prazo mínimo definido no instrumento contratual ou 

instrumento equivalente, anteriores à data de realização da atividade, salvo por 

motivo de força maior devidamente demonstrado;  

III. Apresentar ou ter apresentado, a qualquer tempo, na vigência do respectivo 

instrumento contratual, documentos que contenham informações inverídicas;  
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IV. Não manter confidencialidade das informações obtidas em razão dos serviços 

executados, seja em relação ao SESCOOP/RS seja em relação às cooperativas, ou 

ainda ao público beneficiário atendido; 

V. Não comparecer ao local da realização das atividades contratadas com 

antecedência necessária para garantir a sua plena execução;  

VI. Não zelar pelos equipamentos e pelo material didático disponibilizados para a 

realização do trabalho, no caso de prestação de serviços;  

VII. Entregar e/ou divulgar material promocional de sua empresa e/ou de serviços 

seus ou de terceiros sem a prévia autorização do SESCOOP/RS durante a 

prestação dos serviços;  

VIII. Organizar eventos ou propor a grupos de clientes do SESCOOP/RS que solicitem 

seus serviços;  

IX. Utilizar qualquer material desenvolvido pelo SESCOOP/RS para seus produtos e 

seus programas sem prévia autorização;  

X. Comercializar qualquer produto/serviço do SESCOOP/RS sem prévia autorização;  

XI. Afastar-se da prestação de serviço, mesmo temporariamente, sem razão 

fundamentada e notificação prévia;  

XII. Designar ou substituir profissionais cadastrados sem prévia autorização para 

executar o serviço para o qual foi contratado, salvo prévia justificativa 

devidamente demonstrada e autorizada pelo SESCOOP/RS;  

XIII. Utilizar o nome e/ou logomarca do SESCOOP/RS para qualquer fim em benefício 

próprio ou de terceiros;  

XIV. Articular parcerias em nome do SESCOOP/RS sem autorização prévia;  

XV. Pressionar, incitar, desabonar, desrespeitar, por qualquer motivo, qualquer 

cliente, parceiro ou colaborador do SESCOOP/RS;  

XVI. Atuar em desacordo com os princípios do respeito e da moral, ou com os 

regulamentos do SESCOOP/RS;  

XVII. Prestar serviço insatisfatório que reflita em avaliação de reação dos 

participantes com média inferior a 6,0 no item “Instrutor”;  

XVIII. Recusar-se, injustificadamente, a assinar o instrumento jurídico ou retirar o 

instrumento equivalente, concernente à formalização dos serviços, dentro do 

prazo fixado;  

XIX. Executar serviço diverso daquele constante no Plano de Eventos cadastrado no 

sistema, para o qual fora contratado.   
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XX. Descumprir as políticas de proteção de dados pessoais a que teve acesso 

durante a prestação de serviços para finalidades não relacionadas à execução 

contratual. (Incluído pela Res. 164/2021)) 

 

Parágrafo Primeiro: A compromitente, na condição de pessoa física ou jurídica, 
compromete-se a:  (Incluído pela Res. 164/2021) 

a) utilizar todos os dados pessoais e informações a que teve acesso em 

virtude da presente contratação no mais absoluto sigilo e apenas para as 

finalidades relacionadas à execução contratual, sendo vedada qualquer 

utilização alternativa de informações ou dados pessoais (ex.: inclusão de 

alunos/participantes de eventos em listas de prospecção/convites ou 

quaisquer outras atividades estranhas ao contrato); (Incluído pela Res. 
164/2021) 

 b) comunicar todos os seus colaboradores (empregados ou não) que tiverem 

seus dados compartilhados com o SESCOOP/RS em virtude da prestação dos 

serviços sobre o compartilhamento; (Incluído pela Res. 164/2021) 

c) eliminar dados pessoais de equipamentos e dispositivos próprios após a 

conclusão do curso ou evento que demandou a necessidade de acesso ou 

recepção dos referidos dados pessoais; (Incluído pela Res. 164/2021) 

d) comunicar imediatamente ao SESCOOP/RS qualquer solicitação ou 

reclamação relacionada ao tratamento/utilização de dados pessoais, 

direcionada por alunos ou participantes de cursos e eventos; (Incluído pela 

Res. 164/2021) 

e) auxiliar o SESCOOP/RS, sempre que solicitado, no atendimento de direitos 

dos titulares de dados pessoais, caso o direito solicitado envolva os serviços 
prestados pela parte compromissada; (Incluído pela Res. 164/2021) 

f) comunicar imediatamente ao SESCOOP/RS qualquer tipo de violação de 

dados pessoais ou informações, tais como acesso irregular por terceiros, 

perda ou alteração indevida; (Incluído pela Res. 164/2021) 

g) responsabilizar-se por qualquer tipo de violação de dados pessoais a que 

der causa durante a execução do objeto contratado, inclusive, indenizando o 

SESCOOP/RS no valor integral e atualizado dos prejuízos, incluindo, mas não 

se limitando, condenações, custas processuais, despesas de pagamento de 

acordo, termos de ajustamento de conduta, honorários advocatícios 
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contratuais e sucumbenciais, honorários periciais e qualquer outra despesa 
(Incluído pela Res. 164/2021) 

Parágrafo Segundo: Caso a parte compromitente seja pessoa física, neste ato, 

fica ciente de que seus dados pessoais serão tratados para finalidades vinculadas 

à execução do contrato, tais como, exemplificadamente: (Incluído pela Res. 

164/2021) 

a) inserção em sistemas de gestão e acompanhamento processual e em 

plataformas/softwares de ensino à distância; (Incluído pela Res. 164/2021) 

b) emissão de documentos relacionados à realização do pagamento 

ajustado para a prestação dos serviços; (Incluído pela Res. 164/2021) 

c) divulgação dos cursos e/ou eventos contratados; (Incluído pela Res. 

164/2021) 

d) divulgação de vídeos e/ou fotografias em que estejam retratados os 

eventos ou cursos ministrados pela parte compromissada; (Incluído pela 

Res. 164/2021) 

e) documentos diversos relacionados aos cursos e eventos, tais como 

certificados, termos, comprovantes de inscrição ou participação; (Incluído 

pela Res. 164/2021) 

f) disponibilização de documentos relacionados à contratação no ambiente 

“transparência” no site do SESCOOP/RS. (Incluído pela Res. 164/2021) 

 

Cláusula Segunda: Poderão ser aplicadas à pessoa física ou jurídica, inclusive em 

decorrência de prática pelo profissional por ela indicado, das condutas previstas na 

cláusula primeira, as seguintes penalidades, isolada ou cumulativamente, conforme o 

grau de reprovabilidade da conduta a ser valorado pelo SESCOOP/RS:  

I. Advertência;  

II. Multa;  

III. Suspensão do direito de contratar com o SESCOOP/RS, por prazo não superior a 

02 (dois) anos;  

IV. Descadastramento.  
 

Cláusula Terceira: As partes elegem o foro da Comarca de Porto Alegre para dirimir as 

dúvidas e conflitos porventura existentes deste Termo.  
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Cláusula Terceira: Fica eleito o foro da Comarca de Porto Alegre/RS para dirimir as 

dúvidas e conflitos que possam surgir em decorrência deste Termo. (Redação dada pela 

Res. 164/2021) 

 

Cláusula Quarta: Por estarem assim justas e compromissadas, as partes ora 

contratantes celebram o presente clausulado por meio de seus representantes legais, 

na presença das testemunhas arroladas, na data e no local abaixo indicados.  

Cláusula Quarta: A compromitente, por estar em concordância e cinte das obrigações 

anteriormente apresentadas, assina o presente termo de compromisso na presença das 

testemunhas arroladas, na data e local abaixo indicados. (Redação dada pela Res. 

164/2021) 

 

 

  

________________, ____ de ______________ de 20___. 

  

  

Diretoria Executiva 

SESCOOP/RS 

Diretoria Executiva 

SESCOOP/RS 

    

 

 

EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS 

Representante Legal 

    

      TESTEMUNHAS  

      __________________________________ _______________________________ 
      Nome:                                                                       Nome:  
      RG:                                                                             RG:  
      CPF:                                                                            CPF:  


