
 

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº  001/2022/FACEB/NÉOS 

 

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N.º 01/2022 QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A FACEB – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS 

EMPREGADOS DA CEB E NÉOS PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, 

COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR À FACEB 

NA IMPLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE GESTÃO, BEM COMO 

NA IMPLANTAÇÃO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, 

NOS MOLDES VIGENTES NA NÉOS PREVIDÊNCIA. 

 

A FACEB – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB, entidade fechada de 

previdência complementar, sem fins lucrativos, com sede e endereço no SCS, Quadra 04, 

Bloco “A”, Lotes 141/153, Edifício FACEB, Brasília-DF, CNPJ nº 00.469.585/0001-93, daqui por 

diante designada FACEB, representada pelo seu Presidente, PAULO AFONSO TEIXEIRA 

MACHADO, brasileiro, casado, Engenheiro Eletricista, portador da C.I. Nº 7.175/D – CREA-DF 

e do CPF Nº 343.165.741-91, pelo seu Diretor Administrativo-Financeiro, NAOR AVES DE 

PAULA, brasileiro, casado, Engenheiro Eletricista, portador da carteira de identidade RG nº 

87.000 – SSP/GO e CPF nº 307.609.091-72, e pelo Diretor de Benefícios, THIAGO CAVALCANTE 

SANTOS, brasileiro, casado, Contador, portador da Carteira de Identidade nº 2.270.654  

expedida pela SSP/DF e do CPF nº 006.405.081-54 de um lado, e de outro, NÉOS PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com sede na Av. 

Tancredo Neves, nº 450, Caminho das Árvores, Edifício Suarez Trade, sala 3301 e 3302, na 

Cidade de Salvador, no Estado da Bahia, CEP 41820-020,  daqui por diante designada NÉOS, 

representada pelo seu Diretor Superintendente AUGUSTO DA SILVA REIS, brasileiro, solteiro, 

Engenheiro Eletricista e Advogado, portador da cédula de identidade n° 1133932 SSP/BA e do 

CPF Nº 175.733.005-49, e pelo seu Diretor Administrativo e Financeiro, MARCÍLIO QUINTINO 

CORREIA DA SILVA, brasileiro, casado, contador e advogado, portador da cédula de 

identidade n° 3.806.165 SDS/PE e do CPF Nº 669.950.434-72. 

 



 

 

CONSIDERANDO o processo de privatização da CEB Distribuição S.A., cujo vencedor foi o grupo 

Neoenergia, absorvendo quase que a totalidade dos participantes e dos recursos da FACEB, 

isto é, cerca de 95% de predominância de patrocínio puramente privado; 

CONSIDERANDO QUE, em 12 de novembro de 2021, por meio da carta s/nº, o Diretor 

Presidente da Neoenergia Brasília, senhor FREDERICO JACOB CANDIAN, comunicou à FACEB 

que o grupo Neoenergia pretende solicitar autorização à PREVIC para a incorporação da FACEB 

à NÉOS Previdência Complementar, até o dia 01/07/2022.  

CONSIDERANDO a decisão de Diretoria da Faceb, consubstanciado na Nota Técnica nº 

13/2021, que deliberou no sentido de substituir o sistema de gestão das áreas financeiras, 

contábil, investimento, empréstimo e previdência da Fundação. 

CONSIDERANDO QUE a NÉOS é usuária da plataforma PrevNet, a mesma plataforma a ser 

implantada na FACEB, tendo, com isso, experiência e conhecimento para auxiliar no processo 

de implantação do novo sistema na Faceb.  

CONSIDERANDO ainda que a NÉOS previdência já implantou as diretrizes da Lei Geral de 

Proteção de Dados. 

Ajustam o presente instrumento, que se regerá pelos seguintes termos: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1 O presente Acordo de Cooperação tem por objeto estabelecer a mútua cooperação 

entre os PARTÍCIPES visando: 

1) a implantação de sistema de informática, denominado PrevNet, compreendendo 

módulos de gestão para as áreas financeiras, contábil, investimento, empréstimo e 

previdência; 

2)a implantação da Lei Geral de Proteção de Dados, nos moldes vigente na Néos 

Previdência; e 

3)a elaboração de estudos necessários ao processo de incorporação da Faceb pela 

Néos Previdência. 

 



 

 

1.2 O presente Acordo de Cooperação se regerá pelas cláusulas constantes deste 

instrumento, podendo ser aditado pelas PARTES, em comum acordo, sempre visando a 

consecução do objetivo estabelecido.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES 

 

2.1 Compete aos PARTÍCIPES: 

2.1.1  Quanto ao Sistema PrevNet: 

a) A FACEB irá implantar o sistema de gestão, de acordo com os módulos, etapas e 

procedimentos estabelecidos no cronograma do projeto de incorporação, no cronograma de 

implantação e na proposta da empresa a ser contratada, sendo todos os documentos 

integrantes deste instrumento (anexo Cronograma Sinqia); 

b) As PARTES deverão participar das reuniões técnicas de implantação do sistema juntamente 

com o Fornecedor, sempre agendadas de forma prévia, devendo a FACEB indicar um 

responsável pela documentação das reuniões por meio do registro em ata ou em gravação de 

arquivo de vídeo conferência; 

c) à NÉOS compete assessorar à FACEB, avaliando formalmente, juntamente com esta, cada 

etapa, módulo e procedimento homologado do sistema a ser implantado; 

d) Os PARTÍCIPES deverão homologar em conjunto a integralidade da implantação do sistema, 

de acordo com o cronograma e em observância aos interesses das PARTES, devendo seguir os 

mesmos parâmetros do sistema implantado na NÉOS Previdência, haja vista a incorporação 

iminente. 

  

2.1.1.2 Visando o cumprimento do objetivo desta Acordo e o correto assessoramento na 

implantação do sistema PrevNet, a FACEB se compromete em fornecer a NÉOS os subsídios e 

informações referentes aos Planos de Benefícios, carteira de investimentos, carteira de 

empréstimos, contabilidade, financeiro e tudo mais que se fizer necessário.  

 

2.1.2 Quanto a Lei Geral de Proteção de Dados-LGPD: 



 

 

a) à NÉOS compete assessorar à FACEB no estabelecimento de cronograma com indicação das 

necessidades para implantar as diretrizes da LGPD na Fundação nos moldes da Néos 

Previdência. 

 

2.1.1.2 Visando o cumprimento do objetivo desta Acordo e o correto assessoramento na 

implantação das diretrizes da LGPD, a NÉOS se compromete em fornecer a FACEB os seus 

instrumentos internos de adequação a Proteção de Dados, especialmente, suas Normas, 

Procedimentos, modelos de Cláusulas Contratuais, Formulários e quaisquer outros 

instrumentos que façam parte do arcabouço de cumprimento da LGPD existentes na Néos.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – CLÁUSULA TERCEIRA -DA EXECUÇÃO  

  

3.1 As atividades decorrentes do presente Termo serão executadas fielmente pelos 

PARTÍCIPES de acordo com o cronograma a ser estabelecido entre as PARTES. 

 

CLAÚSULA QUARTA – DO ACOMPANHAMENTO  

 

4.1 Cada PARTÍCIPE indicará um gestor e seu respectivo substituto (pessoa física) para 

acompanhar a execução deste acordo. 

 

 4.2 Em caso de impossibilidade do gestor indicado ou sua substituição, o outro PARTICÍPE 

deverá ser comunicado, a fim de manter íntegro o cumprimento do Acordo.    

 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA  

 

5.1 O presente Acordo entra em vigor a partir de sua assinatura e o termo dar-se-á com a 

integração dos sistemas (FACEB e NÉOS). 

 

CLÁUSULA SEXTA - ANTICORRUPÇÃO 

 

6.1 Na execução do presente acordo é vedado às PARTES e/ou a seu preposto: 

a) Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a Agente Público 

ou a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; 



 

 

b) Criar de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o presente 

instrumento; 

c) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ao 

instrumento em desacordo com ao ordenamento jurídico pátrio; 

d) Realizar quaisquer ações ou omissões que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos 

termos da Lei n° 12.846/2013, do Decreto nº 8.240/2015, ou de quaisquer outras leis ou 

regulamentos aplicáveis ("LEI ANTICORRUPÇÃO"), ainda que relacionadas com o Contrato. 

 

CLAÚSULA SÉTIMA – TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

 

7.1 As Partes, por si e por seus colaboradores, obrigam-se, sempre que aplicável, a atuar 

em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de Dados e as determinações de 

órgãos reguladores/ fiscalizadores sobre a matéria, em especial, a Lei 13.709/2018, além das 

demais normas e políticas de proteção de dados de cada país, onde houver qualquer tipo de 

tratamento dos dados dos partícipes, o que inclui os dados dos clientes. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA PROTEÇÃO, SIGILO, INTEGRIDADE E CONFIDENCIALIDADE DOS 

DADOS 

 

8.1 As partes se comprometem a manter o sigilo e integridade dos dados compartilhados 

entre si com vistas à implantação do sistema, responsabilizando-se cada qual exclusivamente 

com os dados eventualmente recebidos perante o seu respectivo titular. 

 

8.2 As partes se comprometem a não utilizar as informações dos titulares que sejam 

participantes/assistidos, clientes ou empregados da parte controladora as quais venham a ter 

acesso na execução do objeto deste instrumento, para oferta de qualquer outro serviço, 

produto ou finalidade diversa do acordo, salvo autorização e consentimento prévio, expresso 

e destacado do titular dos dados. 

 

8.3 A parte que permitir ou ocasionar qualquer situação de violação dos dados dos titulares 

que transitam entre as partes em razão deste Acordo de Cooperação Técnica, deverá assumir 

a responsabilidade, isentando a outra parte, assegurado sempre o direito de regresso à outra 

parte em caso de indenização ou aplicação de multa seja pelo poder judiciário, seja pela ANPD. 



 

 

 

 

CLÁUSULA NONA - DO FORO 

 

 9.1 As partes elegem o foro da cidade de Brasília – DF, para dirimir quaisquer questões 

oriundas do presente instrumento, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que 

seja. 

 

E, por estarem justas e acordadas assinam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias 

de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo: 

Brasília, 16 de maio de 2022. 

Pela FACEB – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB: 

 

 

PAULO AFONSO TEIXEIRA MACHADO 

Presidente 

 

NAOR ALVES DE PAULA FILHO 

Diretor Administrativo-Financeiro

 

THIAGO CAVALCANTE SANTOS 

                                                                Diretor de Benefícios 

 

Pela NÉOS PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR: 

 

 

AUGUSTO DA SILVA REIS 

Diretor Superintendente 

 

MARCÍLIO QUINTINO CORREIA DA SILVA 

Diretor Administrativo e Financeiro 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1 - ________________________________________________________ 

 

 

2 - ________________________________________________________ 

Naor Alves de Paula Filho (5 de Julho de 2022 12:30 ADT)

thiago cavalcante santos (6 de Julho de 2022 10:10 ADT)

PAULO MACHADO (6 de Julho de 2022 15:48 ADT)
PAULO MACHADO

MARCILIO DA SILVA (6 de Julho de 2022 16:49 ADT)Augusto da Silva Reis (6 de Julho de 2022 17:40 ADT)
Augusto da Silva Reis

Izabela Adjuto Cardoso Fernandes (6 de Julho de 2022 20:44 ADT)

Euclides Neto (7 de Julho de 2022 09:53 ADT)
Euclides Neto
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