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TERMO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE 
SI CELEBRAM O INSTITUTO 
BOMBEIROS DE RESPONSABILIDADE 
SOCIAL IBRES E A VILLA 
SAMARITANA 

INSTITUTO BOMBEIROS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL - IBRES, pessoa 
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 
12.687.473/0001-98, com sede na Rua C1 Lote 1-12 ED. Taguatinga Trade Center 
Sala 936 Taguatinga Centro- Brasília-DF CEP:72.010-01 O, neste ato representado, 
em consonância com o seu Estatuto Social, por seu Presidente Sr. EUGÊNIO 
CESAR NOGUEIRA, brasileiro, casado, bombeiro militar da reserva remunerada, 
portador da Carteira de Identidade nº 05178, órgão expedidor CBMDF, inscrito no 
CPF sob o nº: 401.901 .301-97 E VILLA SAMARITANA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o Nº: 31 .227.931/0001-50, com sede na BR-020 KM 
13 Rua Pinos Chácara 195, Núcleo Rural Córrego do Arrozal, CEP: 73.007-995, 
representado, em consonância com o seu Estatuto Social, por seu Presidente Sr. 
GUSTAVO MARTINS SIMÃO, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade 
nº: 3.326430 SSP/MG, inscrito no CPF sob o Nº: 035.199.506-42, resolvem de 
comum acordo, celebrar o presente Acordo de Cooperação, que será regido pelas 
cláusulas e condições seguintes, que mutuamente outorgam e aceitam: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Este acordo de Cooperação mutua e convergente, com o objetivo de beneficiar 2.500 
pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, através do projeto Lavar As 
Mãos é Um Ato de Amor. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ATRIBUIÇÕES DOS PARTÍCIPES 

Para a consecução do acordo pactuado, os participes comprometem-se a: 

1 - DA VILLA SAMARITANA 

a - Realizar, em cooperação com o IBRES, recebimento da doação referente ação 
movida pela Unilever e Pátria Solidária; 

b - Efetuar toda a logística e contato com as instituições e associações para distribuir 
de toda doação; 

c - Utilização do espaço físico cedido pelo IBRES para recebimento e uso de 
armazenamento das doações; 
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d - Prestar contas, ao final da execução das doações, conforme termo de uso de 
imagem e de compromisso da ação; 

e - 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 imagem desta; 

f - Ainda que dentro dos limites do presente acordo de Cooperação, toda e qualquer 
utilização do nome ou da marca do IBRES, deverá ser previamente aprovada pelo 
mesmo; 

g - 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. 

li - DO IBRES: 

a - Realizar, em cooperação com a VILLA SAMARITANA, parceria para receber a 
doação da ação movida entre Pátria Solidária e Unilever; 

b - Ser responsável pelo cadastro da ação movida entre Pátria Voluntária e Unilever, 
seguindo os procedimentos administrativos necessários e proceder à realização de 
todas as obrigações em relação aos documentos solicitados, mediante os termos 
para celebrar a parceria da ação 

c - Permitir, conforme acordo firmado, a utilização de seu espaço físico e para 
armazenamento e distribuição das doações recebidas; 

d - Participar, juntamente com a Villa Samaritana, da supervisão e avaliação das 
atividades desenvolvidas; 

e - Não utilizar o nome e/ou a logomarca da Villa Samaritana 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 imagem desta; 

f - Ainda que dentro dos limites do presente acordo de Cooperação, toda e qualquer 
utilização do nome ou da marca da Villa Samaritana, deverá ser previamente 
aprovada pela mesma; 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

Para todos os fins de direito, fica desde já firmada a inexistência de qualquer vínculo 
entre os empregados e prepostos do participes. 

PARAGRAFO ÚNICO: Na hipótese de ser promovida reclamação trabalhista contra 
o IBRES por mão de obra contratada, voluntariado ou algum dos participes da ação, 
a Villa Samaritana se compromete a responder unilateralmente por qualquer prejuízo 
que sofrer em razão da ação, respondendo, inclusive, pelas despesas incorridas pela 
ação, além de honorários advocatícios, custas e demais outros gastos decorrentes. 
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CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Os recursos financeiros para execução do presente Acordo de Cooperação, caso 
venham a existir, ficará por conta da Villa Samaritana. 

PARAGRAFO ÚNICO: O presente Termo de Cooperação contempla apenas 
receber a doação movida entre a Pátria Solidária e Unilever e distribuir entre as 
instituições e associações que desenvolvem projetos sociais para beneficiários de 
baixa renda e em situação de vulnerabilidade social. 

CLÁUSULA QUINTA - PREVISÃO DO INICIO E FIM DA AÇÃO, data prevista está 
entre os dias 25/08/2020 e 31/10/2020. 

CLÁUSULA SEXTA - COORDENAÇÃO 

A Villa Samaritana designará um representante que se responsabi lizará pela 
coordenação, planejamento e operacionalização de todas ações para distribuição. 

CLÁUSULA SÉTIMA - CONFIDENCIALIDADE 

É vedado aos dirigentes, aos coordenadores e a empregados ou voluntários dos 
participes divulgar, noticiar ou publicar qualquer aspecto deste termo de cooperação 
de cujo conhecimento tenha participado diretamente ou tomado conhecimento por 
força de suas atividades, sem antes obter expressa autorização, sob pena de, se 
violada a confidencialidade. 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA 

A vigência do presente termo é de 30 (dias), contado a partir da sua assinatura, ou 
após o encerramento da distribuição de toda doação recebida. podendo ser 
prorrogado em caso de interesse das partes. 

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO 

Este termo poderá ser alterado em qualquer de suas cláusulas e disposições, exceto 
quanto ao seu objeto, mediante Termo Aditivo, de comum acordo entre as partes, 
desde que tal interesse seja manifestado, previamente, por escrito. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos ou excepcionais, não previsto neste Acordo de Cooperação, serão 
resolvidos conjuntamente pelos participes, respeitadas e observadas as disposições 
legais pertinentes e os Regimentos de cada convenente. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA DENÚNCIA OU RESCISÃO 

O presente Termo de Cooperação poderá ser denunciado a qualquer tempo, por 
iniciativa de qualquer um dos participes, mediante notificação por escrito, com 
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, ou rescindido por acordo entre 
os participes, ou , ainda, por descumprimento das cláusulas e condições 
estabelecidas ou por superveniência de legislação que o torne inexequível, 
respondendo as mesmas pelas obrigações até então assumidas. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: A eventual rescisão deste Termo não prejudicará a execução 
de atividades previamente acordadas entre as partes, já iniciadas, as quais manterão 
seu curso normal até a sua conclusão. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 

Fica eleito o foro de Brasília - DF, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios que 
porventura possam surgir da execução do presente Termo de Cooperação, com 
expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por assim 
estarem devidamente justos e acordados, firmam este Termo em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas, para 
que produza os devidos e legais efeitos. 

Brasília- DF 19 de agosto de 2020. 

INTITUTO BOMBEIROS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL - IBRES 
CNPJ: 12.687.473/0001-98 

EUGÊNIO CESAR NOGUEIRA 
CPF: 401.901 .301-97 

PRESIDENTE 

VILLA SAMARITANA 
CNPJ: 31.227.931/0001-50 

GUSTAVO MARTINS SIMÃO 
CPF: 035.199.506-42 

PRESIDENTE 

1 ' 

TESTEMUNHAS: ?b r 

NOME: 

CPF: 

NOME: 

CPF: 
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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 as pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, 
com benefícios socioassistenciais e ações sociais. Onde foram atendidos cerca 
2.500 beneficiados, no projeto Lavar As Mãos é Um Ato de Amor. 

Brasília - DF, 17 de dezembro de 2020. 

ARTINS SIMÃO 
Presidente da VILLA SAMARITANA 

CNPJ: 31 .227.931 /0001- O 
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