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ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 
 

Pelo presente acordo de cooperação técnica, decorrente da solicitação 
apresentada  à Administração Regional do Plano Piloto, figurando como compromitentes, 
de um lado o Distrito Federal, pessoa jurídica de direito público, representado neste ato 
como Cooperário Executor pelo Excelentíssimo Senhor Administrador Regional do Plano 
Piloto (RA-I), Sr. Gustavo Carvalho Amaral, brasileiro, domiciliado nesta capital, e, do outro, 
a___________________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ______________________________, situada no endereço 
_______________________________________representada neste ato 
por______________________________________________________, brasileiro (a), 
_______________________ (profissão) domiciliado nesta capital, doravante denominado 
Cooperário Solicitante. 

  

Devidamente ajustados e pactuados, firmam o seguinte compromisso: 

 

DO OBJETO 

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente acordo de cooperação técnica tem por objetivo a 
cooperação técnica entre as partes contratantes, visando à 
______________________________________________________________________. 

Parágrafo Primeiro - O objeto do presente acordo é parte integrante das ações do Projeto 
“Nosso Plano”, mediante o qual o Poder Público, Cooperário Executor, e a Iniciativa 
Privada, Cooperário Solicitante, buscam soluções e se comprometem com ações visando 
a recuperação dos espaços públicos para alcançar o bem-estar da comunidade local. 

 

DAS OBRIGAÇÕES 

 CLÁUSULA SEGUNDA - Para a consecução do objeto acima descrito as partes 
signatárias do presente acordo, assumem as seguintes obrigações: 

Parágrafo Primeiro - Constitui como obrigação do Cooperário Executor, representado 
pela Administração Regional do Plano Piloto – RA-I: 
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I - Aprovar o projeto, o plano de trabalho e o cronograma de execução 
apresentado para a consecução do objeto acima descrito, o qual será parte 
integrante do presente Acordo de cooperação; 

II - O fornecimento da mão-de-obra necessária à consecução da obra, 
colocando à disposição trabalhadores reeducandos advindos do convênio com 
a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal – FUNAP, 
coordenados por um servidor da RA-I; 

III - O Distrito Federal/RA-I, em nenhum momento e sob nenhuma alegação, 
arcará com qualquer custo financeiro, operacional, material e 
administrativo atinente à obra, ou qualquer outro que dela vier a existir. 

Parágrafo segundo – Constitui como obrigação do Cooperário Solicitante adquirir, 
custear e fornecer todo o material necessário à consecução da obra, a saber: 

 

 

 

 

 

 

          DO ACOMPANHAMENTO 

CLÁUSULA TERCEIRA – A Administração Regional, Cooperário Executor, designará 
gestores para acompanhar, gerenciar e administrar a execução do presente Termo. 

 

DOS RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS 

CLÁUSULA QUARTA – O presente Termo não envolve a transferência de recursos 
financeiros ou materiais para a carga patrimonial da Administração Regional do Plano 
Piloto. 
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DA EFICÁCIA E DA VIGÊNCIA 

CLÁUSULA QUINTA – O presente Termo terá eficácia a partir da data de sua assinatura 
e se exaurirá após a consecução do objeto do presente Acordo, cuja consecução da obra 
respectiva tem o término previsto no cronograma de execução, anexo a este. 

  

DO DISTRATO 

CLÁUSULA SEXTA – É facultado aos partícipes promover o distrato do presente Termo, 
mediante mútuo consentimento das partes, com aviso prévio e escrito protocolado com, no 
mínimo, trinta (30) dias de antecedência. 

§ 1º - Em caso de descumprimento às Cláusulas estabelecidas neste Termo, considerar-
se-á rescindido o respectivo Termo de Cooperação. 

§ 2º - Em caso de descumprimento às Cláusulas estabelecidas neste Termo e/ou 
consequente distrato, após o início das obras relacionadas ao presente Acordo, os 
Cooperários deverão restabelecer o espaço público, assegurando, inclusive, condições 
que não coloquem em risco a população local. 

 

DA ALTERAÇÃO 

CLÁUSULA SÉTIMA – Este instrumento poderá ser alterado, por mútuo entendimento 
entre os celebrantes, durante a sua vigência, mediante Termo Aditivo, visando aperfeiçoar 
a execução dos trabalhos, bem como ajustar o cronograma de execução, exceto no tocante 
ao seu objeto. 

 

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

CLÁUSULA OITAVA – Aplica-se à execução deste acordo as disposições da Lei nº 
10.406/2002 no que couber, os preceitos do Direito Público e, supletivamente, os princípios 
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
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DO FORO 

CLÁUSULA NONA – Fica eleito o foro da cidade de Brasília/DF para as questões 
decorrentes da execução do Termo. 

E, por estarem assim ajustados, assinam e celebram o presente instrumento, para todos 
os fins de direito. 

 

 

Brasília-DF,____ de____________________ de 20___. 

 
Pelo Distrito Federal: 
 
 
 

____________________________________________________________________ 
 GUSTAVO CARVALHO DE AMARAL 

           Administrador Regional do Plano Piloto - Cooperário Executor 
 

 
 
 

 

 
 
_______________________________________________________________________ 
Cooperário Solicitante 

 
 


