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TERMO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
INSTITUTO BOMBEIRO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL - IBRES 

E O INSTITUTO RECICLANDO SONS - IRS 

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 QNC Quadra 11 Lote 01 ; Samdu Norte; 
Taguatinga Norte; Brasília - DF, 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 
INTITUTO RECICLANDO SONS - IRS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob o Nº: 07.830.980/0001-07, com Sede na SCSV Quadra 01 Conjunto 01 
Lote 06, Setor Leste, Cidade Estrutural; CEP: 71 .262.105, representado, em 
consonância com o seu Estatuto Social, por sua Presidente Sra. REJANE 
PACHECO DE CARVALHO, brasileira, casada, Pedagoga, Mestre em Educação 
Musical e Musicista, portadora da carteira de identidade nº: 1.840.833 - SSP/DF, 
inscrita no CPF sob o Nº: 862.223.411-87, 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 tem por objeto o estabelecimento de cooperação mútua 
e convergente, abrangendo o assessoramento em rede de projetos com atuação em 
comum pelas partes. 

PARAGRAFO ÚNICO: o presente Acordo de Cooperação será para cada projeto a 
ser executado, sendo obrigatória a existência de um plano de trabalho para cada um. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ATRIBUIÇÕES DOS PARTÍCIPES 

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

1-00 IRS 

A - Realizar, em cooperação com o IBRES, atividades com a participação de 
docentes e servidores, discentes e técnicos das áreas de conhecimento específicos; 

B - 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 objet:zg..es e Acordo d~ 
Cooperaçao; 
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C - 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; 

D - Participar, juntamente com o IBRES, na supervisão e avaliação das atividades 
desenvolvidas; 

E - 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; 

F - 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; 

G -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; 

1 - O IRS, 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 (quatorze) anos. 

li - DO IBRES: 

A - Realizar, em cooperação com o IRS, atividades com a participação de docentes 
e servidores, discentes e técnicos das áreas de conhecimento específicos; 

B - Indicar docentes e/ou servidores pertencentes ao seu Quadro de Pessoal, para 
colaborar com o IRS, sem que isto implique em disposição e/ou prejuízos no 
desenvolvimento das atividades normais e próprias dos indicados, no cotidiano dos 
participes; 

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 IRS, 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 comz roba rios, em fi~ 
cumprimento ao plano de trabalho; 
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G - Não utilizar o nome e/ou a logomarca do IRS, 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; 

H - Ainda que dentro dos limites do presente acordo de Cooperação, toda e qualquer 
utilização do nome ou da marca do IRS deverá ser previamente aprovada pela 
instituição; 

1 - O IBRES, 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 (quatorze) anos. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS 

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 ou IRS por empregado ou mão de obra contratada e algum dos participes 
este se compromete a responder unilateralmente por qualquer prejuízo que sofrer 
em razão da ação de seus próprios empregados, respondendo, inclusive, pelas 
despesas incorridas pela ação, além de honorários advocatícios, custas e demais 
outros gastos decorrentes. 

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Os recursos financeiros para execução do presente Acordo de Cooperação 
ocorrerão a partir da captação autorizada após aprovação de projetos com atuação 
em comum pelas partes, 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 ao Acordo de Cooperação. 

CLÁUSULA QUINTA - DOS PLANOS DE TRABALHOS 

Os Planos de Trabalhos deverão conter: 

1) Do IBRES: 

1.1) Elaborar, em conjunto com o IRS, o Plano de Trabalho que 

norteará as ações do projeto a ser executado;~ ~ 
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1.2) Fornecer o espaço físico necessário para o desenvolvimento das 
atividades e cursos a serem ministrados, que serão realizados em dias 
e horários previamente definidos no Plano de Trabalho; 

1.3) Selecionar as crianças e/ou adolescentes que participarão das 
atividades e cursos a serem oferecidos na execução do projeto; 

1.5) Proporcionar condições para a execução das aulas do projeto em 
até os 13 (treze) núcleos militares ligados ao Corpo de Bombeiros 
Militar do Distrito Federal - CBMDF; 

1.6) Monitorar e avaliar as ações e atividades do convênio, zelando 
pelas diretrizes, políticas de ação e o cumprimento das normas; 

1.7) Manter em seus arquivos os relatórios elaborados pelo IRS para 
acompanhar o desenvolvimento e execução das atividades relativas ao 
projeto. 

2) Do IRS 

2.1) Elaborar, em conjunto com o IBRES, o Plano de Trabalho que 
norteará as ações do projeto a ser executado; 

2.2) Oferecer, em cooperação com o IBRES, as oficinas educacionais 
de Canto Coral e de Instrumentos de Cordas para Orquestra, para 
corroborar o objetivo do projeto de promover a musicalização de 
crianças e/ou adolescentes participantes do projeto em questão; 

2.3) Oferecer aulas semanais, nos turnos matutino e vespertino; 

2.4) Elaborar relatórios periódicos das atividades desenvolvidas dentro 
do projeto e apresentá-los ao IBRES. 

2) META A SER ATINGIDA: 

2.1- Desenvolver programas, projetos, pesquisas e atividades de interesse comum 
das partes convenentes; 

3) ETAPAS OU FASES DA EXECUÇÃO: 

3.1- Assinatura do Projeto entre o IBRES e IRS; 

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; 



,,;!~-e',,.,;•~ 
ti~7.J ;"~ 

• ·.>' .~· .. • < !'i .·, ,,, 
.. 

, ·:·-~ · 

Instituto 
Reciclando 
Sons 

4) PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS: está previsto o 
repasse de recursos financeiros. Entre IBRES e IRS, com ônus de acordo com as 
responsabilidades assumidas no projeto e plano de trabalho ao qual este está 
vinculado ao 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; 

7) Se o projeto compreender obra ou serviço de engenharia, comprovar que os 
recursos estão assegurados para a finalização dos mesmos; 

8) Se o projeto estiver obedecendo as cláusulas de um edital ou orientações de um 
patrocinador, o plano de trabalho deverá seguir as mesmas cláusulas e orientações. 

9) As atividades decorrentes do presente Acordo de Cooperação serão executadas 
fielmente pelos partícipes, de acordo com as cláusulas estabelecidas, respondendo 
cada um dos partícipes pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

CLÁUSULA SEXTA - DOS TERMOS ADITIVOS 

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 
mediantes acordo entre os participes, sendo incorporadas por meio de termo Aditivo 
especifico, que será submetido à apreciação da diretorias, Assessorias e/ou 
Procuradorias jurídicas dos participes. 

CLÁUSULA SÉTIMA - COORDENAÇÃO 

Cada partícipe designará um representante que se responsabilizará pela 
coordenação, planejamento e operacionalização das ações técnico-científicas 
previstas no presente Acordo, cabendo à coordenação zelar pelo cumprimento das 
normas acordadas. 

CLÁUSULA OITAVA- DOS DIREITOS E PROPRIEDADES 

Os participes, 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 pagamento necessários. 

CLÁUSULA NONA - CONFIDENCIALIDADE 
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É vedado aos dirigentes, aos criadores e a quaisquer servidores, empregados ou 
prestadores de serviços dos participes 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 participe, sob pena de, se violada a 
confidencialidade, indenização das perdas, danos e lucros cessantes ao participe 
prejudicado. 

PARAGRAFO ÚNICO - Na hipótese de divulgação necessária para o cumprimento 
da lei, norma administrativa, mandado judicial ou ordem administrativa, a parte 
responsável deverá notificar o outro participe imediatamente, bem como solicitará o 
sigilo no procedimento administrativo ou na ação judicial. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA 

A vigência do presente termo é de 60 (SESSENTA) meses, contado a partir da sua 
assinatura , podendo ser prorrogado em caso de interesse das partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - 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 SEGUNDA - 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 TERCEIRA - DA DENÚNCIA OU RESCISÃO 

O presente Termo de Cooperação poderá ser denunciado a qualquer tempo, por 
iniciativa de qualquer um dos partícipes, mediante notificação por escrito, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, ou rescindido por acordo entre os partícipes, 
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. 

PARÁGRAFO ÚNICO: A eventual rescisão deste Termo não prejudicará a execução 
de atividades previamente acordadas entre as partes, já iniciadas, as ~uais manterão 

seu curso normal até a sua conclusão. ~ ~ 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - 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. 

( 

TESTEMUNHAS: 

NOME: 

CPF: 

NOME: 

CPF: 

Brasília- DF, 25 de krr,/2-0 de 2020. 

UTO BOMBEIROS DE RESPONSABILIDA 
CN!'J: 12.687.473/0001-9~ 

EUGENIO CESAR NOGUEIRA 
CPF: 401.901 .301-97 

PRESIDENTE 

INSTITUTO R 
CNPJ: 1 

REJANE PA 
CPF: 

p 

-
E CARVALHO 

.411-87 
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