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ACORDO DE COOPERAÇÃO QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS 
DOS EXCEPCIONAIS DO DISTRITO 
FEDERAL APAE-DF E O 
INSTITUTO BOMBEIROS DE 
RESPONSABILIDADE SOCIAL -
IBRES, VISANDO O 
ESTABELECIMENTO DE 
COOPERAÇÃO EM REDE NA 
EXECUÇÃO, POR 
ASSESSORAMENTO, DE AÇÕES 
SOCIAIS. 

A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO DISTRITO FERDERAL, 

inscrita no CNPJ N° 00.643.692/0001-96 doravante denominada "APAE/DF", fundada em 

Assembleia realizada em 20 de agosto de 1964, nesta cidade de Brasília, Distrito Federal , 

associação civil , beneficente, com atuação nas áreas de assistência social , educação, 

saúde, prevenção, trabalho, profissionalização, defesa e garantia de direitos, esporte, 

cultura , lazer, estudo, pesquisa e outros, sem fins lucrativos ou de fins não econômicos, 

com duração indeterminada, tendo sede na SEPN 711/911 , conjunto "E", Asa Norte, 

Brasília/DF, CEP: 70790-115, neste ato representada pela Presidente DIVA DA SILVA 

MARINHO, brasileira , divorciada, portadora da Cédula de Identidade n.0 02111621-5 

SEPC/RJ e do CPF n.0 815.958.677/91 , residente e domiciliada em Brasília-DF e o 

INSTITUTO BOMBEIROS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL, doravante denominado 

"IBRES" , inscrito no CNPJ 12.687.473/0001 -98, com sede na C 01 Lotes 1/12 Sala 936 Ed . 

Taguatinga Trade Center, Taguatinga Centro - DF, CEP: 72010-01 O, neste ato 

representado pelo Presidente EUGÊNIO CESAR NOGUEIRA, brasileiro, casado, residente 

e domiciliado em Brasília .DF, portador da Cédula de Identidade n.0 05178 CBMDF e do 

CPF n. 0 491 .901.301 -97, resolvem, de comum acordo, firmar o presente Acordo de 

Cooperação, que será regido pelas cláusulas e condições seguintes, que mutuamente 

outorgam e aceitam: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA: Este Acordo de Cooperação tem por objeto o estabelecimento de 

cooperação mútua e convergente, abrangendo o assessoramento em rede de projetos com 

atuação em comum pelas partes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: O presente Acordo de Cooperação será aditivado para cada projeto 

a ser executado, sendo obrigatória a existência de um plano de trabalho para cada Aditivo . 

DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES 

CLÁUSULA SEGUNDA: Para a consecução do Acordo pactuado, os partícipes 

comprometem-se a: 

I- DA APAE-DF ~ 

a) Realizar, em cooperação com o IBRES, atividades com a participação de docente't:iJ 

servidores, discentes e técnicos das áreas de conhecimento específico; 

b) Indicar docentes e/ou servidores pertencentes ao seu Quadro de Pessoal , para colaborar 

com o IBRES, sem que isto implique em disposição e/ou prejuízos no desenvolvimento das 

atividades normais e próprias dos indicados, no cotidiano dos partícipes; 

c) Permitir, de acordo com sua disponibilidade, a utilização de seu espaço físico e cessão 

de uso de equipamentos e materiais para a execução de programas e atividades de 

interesse comum e concernentes ao objeto desse Acordo de Cooperação; 

d) Adotar, segundo a legislação vigente, os procedimentos administrativos necessários e 

proceder à realização de todas as obrigações financeiras previstas em Plano de Trabalho, 

mediante recursos oriundos dos projetos a serem executados; 

e) Participar, juntamente com o IBRES, na supervisão e avaliação das atividades 

desenvolvidas; 

f) Prestar contas, sempre que houver a solicitação e ao final da execução de cada projeto, 

de todas atividades e obrigações financeiras efetivadas, mediante o encaminhamento de 

relatórios e demais documentos comprobatórios , em fiel cumprimento ao plano de trabalho; 

g) Não utilizar o nome e/ou a logomarca do IBRES de maneira contrária aos valores morais 

públicos e particulares da instituição, ou de modo a comprometer ou refletir 

desfavoravelmente sobre o bom nome, boa-fé, reputação e image desta; ~ 

~ 
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h) Ainda que dentro dos limites do presente Acordo, toda e qualquer utilização do nome ou 

da marca do IBRES, deverá ser previamente aprovada pelo mesmo; 

i)A APAE/DF compromete-se a respeitar o artigo 7°, inciso XXXIII , da Constituição Federal , 

referente à proibição do trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) 

anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir dos 14 (catorze) anos. 

11 - DO IBRES: 

a) Realizar, em cooperação com a APAE/DF , atividades com a participação de docentes, 

servidores, discentes e técnicos das áreas de conhecimento específico; 

b) Indicar docentes e/ou servidores pertencentes ao seu Quadro de Pessoal, para colaboo· 
11 

-

com a APAE/DF, sem que isto implique em disposição e/ou prejuízos no desenvolvime • 

·-das atividades normais e próprias dos indicados, no cotidiano dos partícipes; 

c) Permitir, de acordo com sua disponibilidade, a utilização de seu espaço físico e cessão 

de uso de equipamentos e materiais para a execução de programas e atividades de 

interesse comum e concernentes ao objeto desse Acordo de Cooperação; 

d) Adotar, segundo a legislação vigente, os procedimentos administrativos necessários e 

proceder à realização de todas as obrigações financeiras previstas em Plano de Trabalho, 

mediante recursos oriundos dos projetos a serem executados; 

e) Participar, juntamente com a APAE/DF , na supervisão e avaliação das atividades 

desenvolvidas; 

f) Prestar contas, sempre que houver a solicitação e ao final da execução de cada projeto, 

de todas atividades e obrigações financeiras efetivadas, mediante o encaminhamento de 

relatórios e demais documentos comprobatórios , em fiel cumprimento ao plano de trabalho; 

g) Não utilizar o nome e/ou a logomarca da APAE/DF de maneira contrária aos valores 

morais públicos e particulares da instituição, ou de modo a comprometer ou refletir 

desfavoravelmente sobre ô bom nome, boa-fé, reputação e imagem desta; 

h) Ainda que dentro dos limites do presente Acordo, toda e qualquer utilização do nome ou 

da marca da APAE/DF, deverá ser previamente aprovada pela mesma; 
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i)O IBRES compromete-se a respeitar o artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, 

referente à proibição do trabalho noturno, perigoso ou insalubreª menores de 18 (dezoito) 

anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir dos 14 (catorze) anos. 

DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

CLÁUSULA TERCEIRA Para todos os fins de direito, fica desde já firmada a inexistência de 

qualquer vínculo entre os empregados e prepostos dos Partícipes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Na hipótese de ser promovida reclamação trabalhista contra a 

APAE/DF ou o IBRES por empregado ou mão-de-obra contratada de algum dos partícipes, 

este se compromete a responder unilateralmente por qualquer prejuízo que sofrer em razão da 

ação de seus próprios empregados, respondendo, inclusive, pelas despesas incorridas p~ 

ação, além de honorários advocatícios, custas e demais outros gastos decorrentes. ~ 

DOS RECURSOS FINANCEIROS 

CLÁUSULA QUARTA - Os recursos financeiros para a execução do presente Acordo de 

Cooperação, caso venham a existir, ocorrerão à conta das dotações orçamentárias de cada 

partícipe e respectivo projeto, sendo objeto de cronograma de desembolso com base nas 

obrigações financeiras discriminadas em Planos de Trabalho, em obediência à mutua 

aceitação, para a realização das atividades dos projetos que, em conjunto com os Planos 

de Trabalho, serão parte integrante de cada aditivo ao Acordo de Cooperação. 

DOS PLANOS DE TRABALHOS 

CLAUSULA QUINTA- Os Planos de Trabalhos deverão conter: 

1 -IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO: a) Nome do Projeto: b) Objeto 

Principal do Convênio: c) Partícipes do Convênio: d) Obrigações dos Partícipes: d.1) Da 

APAE-DF: d.2) Do IBRES; 

2 - META A SER ATINGIDA: 2.1 - Desenvolver programas, projetos, pesquisas e 

atividades de interesse comum das partes convenentes; 
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3- ETAPAS OU ~ASES DA EXECUÇÃO 3 .1 -Assinatura do PROJETO entre APAE-DF 

e IBRES. 3.2 - Publicação do Acordo de Cooperação. 3.3 - Designar profissionais 

responsáveis pela supervisão do PROJETO. 3.4- Realizar reuniões com os coordenadores 

indicados no subitem anterior, visando definir, planejar, executar e avaliar as ações 

decorrentes do PROJETO ao qual este Plano de Trabalho está vinculado; 

4 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS: Não está previsto o 

repasse de recursos financeiros . Cada partícipe arcará com o ônus de acordo com a~ 

responsabilidades assumidas no PROJETO e Plano de Trabalho ao qual este está 

vinculado via Aditivo do Acordo de Cooperação; 

5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO: Conforme Plano de Trabalho; 

6- PREVISÃO DO INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO- VIGÊNCIA, contados da 

data de assinatura do Projeto ao qual este Plano de Trabalho está vinculado; 

7 - Se o projeto compreender obra ou serviço de engenharia, comprovar que os recurs~ 

estão assegurados para a finalização dos mesmos; -

8 - Se o Projeto estiver obedecendo cláusulas de um edital ou orientações de 

patrocinador, o Plano de Trabalho deverá seguir as mesmas cláusulas e orientações. 

DOS TERMOS ADITIVOS 

CLÁUSULA SEXTA - Durante a vigência desse Acordo de Cooperação será lícita a 

inclusão de novas cláusulas e/ou condições, bem como alterações, desde que garantida a 

execução do OBJETO DEFINIDO NA CLÁUSULA PRIMEIRA e desde que as mesmas 

sejam efetuadas mediante acordo entre os partícipes, sendo incorporadas por meio de 

Termo Aditivo Específico, que será submetido à apreciação das Diretorias, Assessorias 

e/ou Procuradorias Jurídicas dos partícipes. 

DA COORDENAÇÃO 

CLÁUSULA SÉTIMA- Cada partícipe designará um representante que se responsabilizará 

pela coordenação, planejamento e operacionalização das ações técnico-científicas 

previstas no presente Acordo de Cooperação, cabendo à coordenação zelar pelo 

cumprimento das normas acordadas. 

DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE 
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CLÁUSULA OITA_VA - Os partícipes, quando for o caso, deverão prever, em contrato, a 

titularidade da propriedade intelectual e a participação nos resultados da exploração das 

criações resultantes da parceria, assegurando aos signatários o direito ao licenciamento, 

bem como determinarão a responsabilidade pela proteção intelectual e pelas despesas 

referentes aos depósitos e demais pagamentos necessários. 

DA CONFIDENCIALIDADE 

CLÁUSULA NONA - É vedado aos dirigentes, aos criadores e a quaisquer servidores, 

empregados ou prestadores de serviços dos partícipes divulgar, noticiar ou publicar 

qualquer aspecto da possível criação objeto desta cooperação de cujo desenvolvimento 

tenha participado diretamente ou tomado conhecimento por força de suas atividades, sem 

antes obter expressa autorização do outro partícipe, sob pena de, se violada a 

confidencialidade, indenização das perdas, danos e lucros cessantes ao partícipe 

prejudicado. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Na hipótese de divulgação necessária para o cumprimento .O 
lei , norma administrativa, mandado judicial ou ordem administrativa, a parte responsável 

deverá notificar o outro partícipe imediatamente, bem como solicitará o sigilo no 

procedimento administrativo ou na ação judicial. 

DA VIGÊNCIA 

CLÁUSULA DÉCIMA- Este Acordo De Cooperação vigorará por 60 meses a partir da data 

de sua assinatura. 

DOS CASOS OMISSOS 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- Os casos omissos ou excepcionais, não previstos neste 

Acordo de Cooperação, serão resolvidos conjuntamente pelos partícipes, respeitadas e 

observadas as disposições legais pertinentes e os Regimentos de cada convenente. 

DO FORO 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Fica eleito o foro do DF, com a renúncia expressa a 
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deste Acordo de Cooperação, que não possam ser resolvidas por entendimento direto pelos 

partícipes. 

E assim , estando em comum acordo com os termos e condições expressas neste 

instrumento, os partícipes o assinam, em três vias de igual teor e forma, perante as 

testemunhas presentes, para que se produzam os legítimos efeitos de direito. 

Brasília- DF,il de AGo)-10 

ASSOCIA DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS D 
CNPJ : 00.643.692/000196 

DIVA DA SILVA MARINHO 
CPF: 815.958.677/91 

PRESIDENTE 

TESTEMUNHAS: 

CNa~:~~~~ 
CPF: -5(('~0 ~C(S \ -~=1-

4Q OFÍC)O PE NOTAS - D.f 
SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 1081114 • BRASILIA/ DF 

FONE: (61) 3326·5234/3038·2500/3702·7474 
4oflclodenotas@gmall.com 

OIJ fe por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: 

CPF: 

de 2019. 
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