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TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO 

TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE 
SI CELEBRAM O INSTITUTO BOMBEIROS DE 
RESPONSABILIDADE SOCIAL (IBRES) E 
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DO GUARÁ (ADG) 

O INSTITUTO BOMBEIROS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL doravante denominada 
IBRES, inscrita no CNPJ sob o nº 12.687 .473/0001-98, com sede Na QNC 11 Salas 400 
a 405 Samdú Norte, Taguatinga, Brasília, DF, representada pelo Senhor EUGÊNIO 
CESAR NOGUEIRA, portador da identidade nº 05178 emitida pelo CBMDF e inscrita no 
CPF sob o nº 491 .901.301.-97, na qualidade de presidente e a ASSOCIAÇÃO 
DESPORTIVA DO GUARÁ doravante denominado(a) ADG, inscrita no CNPJ 
10.927296/0001-44 situada em Brasília, centro esportivo do varjão - Brasília-DF, 
representada, neste ato, por EDGAR FERNANDES DE LIMA JUNIOR portador da 
identidade n.0 4169750 emitida por SSP-DF e inscrito no CPF sob o n.0 546345393-49 na 
qualidade de Presidente, RESOLVEM celebrar o Termo de Acordo em epígrafe. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
Constitui como o objeto deste Termo de Cooperação, executar parceria desenvolvendo 
programas ou projetos relacionados assessoramento, apoio e execução de atividades e 
atendimentos de desporto, educacional, de participação e de rendimento, lazer e 
esportes, com benefícios socioassistenciais e ações sociais por meio de sua participação 
nos programas sociais estabelecidos no contexto de cada Instituição. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
As ações decorrentes da celebração deste Termo serão formalizadas por meio de um 
Plano de Trabalho elaborado em conjunto entre LIFAB e a IBRES para assistência aos 
beneficiários. 
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O público alvo serão as pessoas a partir de 04 anos de idade beneficiárias 
do(a)~----' no Plano de Trabalho. 
PARAGRAFO TERCEIRO 
O cadastro do público alvo será realizado pela LIFAB e o IBRES, para definir se a pessoa 
interessada apresenta classificação esportiva compatível com as modalidades definidas 
no Plano de Trabalho. 
PARÁGRAFO QUARTO 
Para atingir o objeto pactuado, os partícipes obrigam-se a cumprir fielmente o Plano de 
Trabalho elaborado, o qual passa a integrar este Acordo, independentemente de 
transcrição. 
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES 
1- São Obrigações da IBRES: 

a) Conceder de forma gratuita e conforme disponibilidade estrutura física, material 
e recurso humano para o desenvolvimento das ações aprovadas no Plano de 
Trabalho; 

b) Dentro das disponibilidades e interesse, formalizar parcerias de captação de 
recursos ou aprovar outra forma de recursos disponível na IBRES compatíveis 
para as ações previstas no Plano de Trabalho; 

c) Emitir Declaração de Capacidade Técnica de Capacidade Institucional da 
Entidade pelas ações desenvolvidas em parceria com a IBRES com objetivo de 
compor o relatório institucional de atividade ou exigências de projetos de 
captação de apoio; 

d) Homologar projetos da Entidade para captar recursos para melhorias da 
estrutura física, equipamentos, recurso humano e materiais disponível e 
destinado para o projeto; 

e) Cadastrar e encaminhar o público-alvo beneficiário do IBRES para participar 
das ações previstas no plano de trabalho; 

f) Trabalhar em conjunto com a Entidade para promoção de ações. 

11 - São obrigações da CETEFE: 
a) Realizar avaliação das atividades encaminhadas pelo IBRES para participar das 

atividades aprovadas no Plano de Trabalho; 
b) Orientar, supervisionar, executar e coordenar as ações das modalidades ) 

contidas no Plano de Trabalho de forma gratuita, planejada e continua; ' ,.. 
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c) Apresentar no 12º e 24º mês de parceria, o relatório de atividade, com 
informações quantitativas e qualitativas das atividades desenvolvidas de forma 
que possa expressar o público atendido e resultados alcançados. 

d) Receber na unidade da Entidade dentro da disponibilidade de vaga, os 
beneficiários do IBRES público-alvo deste Termo de Acordo; 

e) Emitir Declaração Técnica de Capacidade Institucional da IBRES pelas ações 
desenvolvidas em parceria com a CETEFE com objetivo de compor o relatório 
institucional de atividade ou exigências de projetos de captação de apoio. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA 
O presente Acordo terá duração de 12 (doze) meses com início na data de sua 
assinatura. 
PARÁGRAFO ÚNICO 
A vigência desde Acordo poderá ser prorrogada, mediante Termo Aditivo, por solicitação 
da Entidade ou IBRES, justificadas em objetivas razões, e apresentadas 30 (trinta) dias 
antes do término da vigência prevista para execução do objeto deste Acordo. 
CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS 
O presente Acordo não disponibiliza repasse de recurso entre as partes, reservando aos 
partícipes oferecer dentro das disponibilidades, infraestrutura e busca de recursos por 
meio de subvenção pública, parceria, lei de incentivo, dotação de recurso próprio, emenda 
parlamentar e outras formas compatíveis com a estrutura administrativa e financeira das 
partes. 
CLÁUSULA QUINTA - DO CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO 
É prerrogativa das Partes, conservar a autoridade normativa e exercer controle e 
fiscalização sobre a execução deste Acordo, bem como de assumir ou transferir a 
responsabilidade pela execução, no caso de paralisação ou de fato relevante que venha a 
ocorrer. 
PARÁGRAFO ÚNICO 
Nos termos da legislação em vigor, as partes designarão uma pessoa na função de 
gestora para acompanhar a fiel execução do objeto deste Acordo. 
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Este Acordo poderá ser denunciado, por escrito, a qualquer tempo, e rescindido de pleno 
direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, por descumprimento 
das normas estabelecidas na legislação vigente, por inadimplemento de quaisquer de 
suas cláusulas ou condições, ou pela superveniência de norma legal ou de fato que o 
torne material ou formalmente inexequível, sem quaisquer ônus advindos dessa medida, 
imputando-se às partes as responsabilidades das obrigações decorrentes do prazo em 
que tenha vigido e creditando-se lhes os benefícios adquiridos no mesmo período. 
PARÁGRAFO ÚNICO. 
Constitui motivo para rescisão deste Acordo, independentemente do instrumento de sua 
formalização, o inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas, particularmente 
quando constatadas as seguintes situações: 
a) Desenvolvimento das atividades em desacordo com o Plano de Trabalho; 
b) constatação de irregularidade de natureza grave, no decorrer de fiscalizações ou 
auditorias promovidas por órgãos de fiscalização Distrital Federal; 
c) falta de apresentação dos relatórios de atividade dentro do prazo estabelecido no 
presente Acordo de Cooperação; 
d) Impedimento de natureza contra a vontade das partes (construção, manutenção, 
vigilância sanitária, conselho profissional, perda da estrutura física) entre outras. 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA DIVULGAÇÃO 
A Entidade e o IBRES obrigam-se a divulgar a marca institucional, mediante aprovação 
das partes nos seguintes meios: 

a) Banner; 
b) Uniforme do projeto; 
c) Meios de comunicação; 
d) Site institucional. 

PARÁGRAFO ÚNICO. 
A obrigação delimitada no caput desta cláusula deverá considerar as normas da IBRES e 
da Entidade, bem como das instituições parceiras e dos locais Públicos de execução do ,_, 
obj~to pactuado, quando autorizado. _ \p 
CLAUSULA OITAVA-DAS CONDIÇOES GERAIS / 
Pactuam, ainda, as seguintes condições: 
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a) todas as comunicações relativas a este Acordo serão consideradas como regularmente 
efetuadas, se entregues por protocolo ou remetidas por correspondência ou email 
devidamente comprovadas por conta, no endereço dos participes; 
b) as alterações de endereços e de número de telefone de quaisquer dos participes 
devem ser imediatamente comunicadas por escrito; 
c) as reuniões entre os representantes credenciados pelos participes, bem como 
quaisquer ocorrências que possam ter implicações neste Acordo, serão aceitas somente 
se registradas em ata ou relatórios circunstanciados; 
d) As Partes de acordo com a sua disponibilidade e interesse poderão indicar 
profissionais para compor a equipe de trabalho; 
e) As partes deverão nomear um gestor e um suplente para acompanhar, avaliar, 
supervisionar e orientar as ações deste termo de acordo e plano de trabalho; 
f) Toda melhoria da estrutura física deverá compor o patrimônio institucional, não podendo 
ser extraído no término do termo de acordo, bem como, qualquer adequação, construção 
ou melhoria deverá ter autorização das Partes; 
g) Dentro das disponibilidades de vagas da Entidade e compatibilidade clínica, funcional 
ou esportiva, os beneficiários dependentes poderão participar de outras atividades 
promovidas pelas Instituições. 
CLÁUSULA NONA - DOS CASOS OMISSOS 
A execução deste Termo regula-se pela brasileira estabelecidas para Termo de Acordo, 
pelas cláusulas deste termo e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe, 
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito 
privado. 
Parágrafo Único: Os casos omissos serão submetidos às partes para apreciação e 
solução. 
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS BENS 
Os bens que vierem a ser disponibilizados pelas partes para o cumprimento deste ajuste 
deverão ser restituídos de imediato à parte proprietária no caso de rescisão, denúncia ou 
ao fim da vigência deste, salvo expressa disposição escrita em contrário. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 
Os participes elegem o Foro de Brasília - DF, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões 
oriundas do presente Instrumento, que não possam ser resolvidas administrativamente. 
E, por estarem plenamente de acordo, os participes firmam o presente Instrumento, na 
presença das testemunhas abaixo indicadas, em 2 (duas) vias · 1 teor e forma 
obrigando-se ao fiel cumprimento de suas disposições. 
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Brasília-DF, 11 de SETEMBRO de 2020. 

EDGAR FERNANDES DE LIMA JUNIOR 
ADG 10.927296/0001-44 

Se unda Testemunha 
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DECLARAÇÃO 
Atestado de Capacitação Técnica Operacional 

Declaro e atesto para os devidos fins administrativos e efeitos legais, que o Instituto 
Bombeiros de Responsabilidade Social - IBRES, CNPJ 12.687.473/0001 -98, dispõe de 
Capacidade Técnica Operacional e executa parceria desenvolvendo programas ou 
projetos relacionados assessoramento, apoio e execução de atividades e atendimentos 
de desporto, educacional, de participação e de rendimento, lazer e esportes, com 
benefícios socioassistenciais e ações sociais. Onde foram atendidos cerca 3.000 
beneficiados, no projeto Campeonato Amador de Futebol do Guara 

Atenciosamente, 

Presidente da ADO 


