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ANEXO III - MINUTA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO 

 
 

Acordo de Cooperação nº XX, que 
entre si celebram de um lado, o 
Município de Campo Grande, por 
intermédio da Agência Municipal de 
Habitação e Assuntos Fundiários 
(AMHASF), e de outro lado, (inserir 
OSC), em razão do Chamamento 
Público nº 003/2021 – Processo 
Administrativo nº 51.000/2021-11.  
 
 

O MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS 
FUNDIÁRIOS (AMHASF), com sede na Travessa Íria Loureiro Viana, 415, Vila 

Oriente, Campo Grande - MS, inscrita no CNPJ n.º 09.491.273/0001-50, 
doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, neste ato representada por sua 
Diretora-Presidente, MARIA HELENA BUGHI, brasileira, separada 
judicialmente, assistente social, portadora do RG n. 273317 SSP/MS, inscrita 
no CPF n. 368.609.211-53, conforme Decreto “PE” n. 52, de 06 e janeiro de 
2021, e de outro, (nome da OSC), pessoa jurídica de direito privado sem fins 
lucrativos, de ora em diante denominada ORGANIZAÇÃO PARCEIRA, neste 
ato representada por seu (nome e qualificação do representante legal da OSC 
conforme Estatuto), ajustam o presente ACORDO DE COOPERAÇÃO, nos 
termos do Plano de Trabalho, e no resultado do Chamamento Público constante 
dos autos do Processo Administrativo nº 51.000/2021-11 – Edital nº 003/2021, 
sujeitando-se os partícipes ao disposto na Lei Federal nº 13.019/14 e no 
Decreto Estadual nº 14.494/16, observadas as seguintes cláusulas e condições: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:  

1.1. O Acordo de Cooperação terá por objeto o acesso ao programa de produção 

de moradia financiada e subsidiada urbana para famílias com renda de até R$ 

4.685,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco reais) utilizando o Programa 

Carta de Crédito Associativo, com recursos do FGTS, tendo como Gestor da 

Aplicação dos recursos o Ministério do Desenvolvimento Regional e agente 

operador e financiador a CAIXA, segundo a Instrução Normativa nº 43, de 31 de 

dezembro de 2018, do Ministério das Cidades, atual Ministério do 

Desenvolvimento Regional e Instrução Normativa nº 31, de 08 de outubro de 

2020 do Ministério do Desenvolvimento Regional. 

 
1.2. METODOLOGIA DO OBJETO:  
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1.2.1. - A ADMINISTRAÇÃO disponibiliza o terreno onde serão produzidas as 
moradias;  

1.2.2. - A ORGANIZAÇÃO PARCEIRA elabora o projeto social e de execução 
da obra; 

1.2.3. - A CAIXA aprova os projetos elaborados pela ORGANIZAÇÃO 
PARCEIRA, o cadastro da mesma e autoriza a contratação da obra; 

1.2.4. - A ORGANIZAÇÃO PARCEIRA apresenta a demanda dos beneficiários, 
podendo utilizar o sistema da ADMINISTRAÇÃO para cadastramento e pré-

seleção; 

1.2.5. - A obra é contratada após análise e aprovação do cadastro dos 

beneficiários, os quais assinam o contrato de financiamento da unidade 
habitacional; 

1.2.6. – O terreno de propriedade da ADMINISTRAÇÃO é doado aos 
beneficiários no ato da assinatura do contrato. 

1.2.7. - A ORGANIZAÇÃO PARCEIRA executa a obra, podendo terceirizar sua 
execução, se autorizada pela CAIXA; 

1.2.8. – A CAIXA fiscaliza e realiza as medições da obra, até sua finalização e 
entrega aos beneficiários. 
 
1.3. Conforme disposto no Decreto Estadual nº 14.251, de 28/08/2015, poderá a 
AGEHAB aportar subsídio para as famílias selecionadas e aprovadas pela 
CAIXA em sua análise de capacidade de pagamento, complementando o 
subsídio dado pelo Governo Federal pelo Programa Casa Verde e Amarela. 
 
1.4. A ADMINISTRAÇÃO, representando o Município de Campo Grande, 
participará na celebração desses contratos na condição de e doadora da fração 
ideal do terreno. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PLANO DE TRABALHO:  

 2.1. A descrição detalhada das etapas/fases do projeto/atividade a serem 

desenvolvidas, tendo em vista o objetivo a ser atingido, encontra-se no Plano de 
Trabalho aprovado, o qual é parte integrante e indissociável deste instrumento, 
independentemente de transcrição. 

 2.2. A ADMINISTRAÇÃO poderá autorizar ou propor a alteração do Plano de 
Trabalho após, respectivamente, solicitação fundamentada da ORGANIZAÇÃO 
PARCERIA ou sua anuência, desde que não haja alteração de objeto, 

observado, quanto à forma, o disposto no art. 42 do Decreto Estadual n. 
14.494/16.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS: 
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3.1. O Acordo de Cooperação não envolverá a transferência de recursos 
financeiros à ORGANIZAÇÃO PARCEIRA, que poderá ser remunerada por uma 

taxa de gerenciamento incluída no valor do financiamento feito pelo beneficiário 
e previsto no normativo do Programa Carta de Crédito Associativo-FGTS. 
 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA: 

4.1. O presente Acordo terá vigência de 3 (três) anos, contados da data de sua 
assinatura. 

4.2. O período de vigência poderá ser prorrogado, mediante justificativa prévia 
da autoridade competente e celebração de Termo Aditivo, desde que o período 
total não exceda 5 (cinco) anos, ficando dispensada prévia análise jurídica. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS 
 
5.1. O prazo para entrega dos itens I, II e III do Plano de Trabalhado será de até 
30 (trinta) dias, contados da data de assinatura do Acordo de Cooperação; 

5.2. Após manifestação favorável da ADMINISTRAÇÃO, a ORGANIZAÇÃO 
PARCEIRA terá o prazo de 30 (trinta) dias para protocolar o projeto do 

empreendimento na Caixa Econômica Federal; 

5.3. Os prazos poderão ser prorrogados por até igual período, conforme análise 

da AMHASF, caso o atraso tenha sido ocasionado por terceiros. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:  

  
6.1. DA ADMINISTRAÇÃO 

a) disponibilizar o terreno e certidão de matrícula atualizada em nome da 
contratante, desembaraçada de quaisquer ônus; 

b) declarar manifestação favorável para os projetos de construção, orçamento e 
social a serem apresentados pela ORGANIZAÇÃO PARCEIRA à CAIXA; 

c) acompanhar a pré-seleção dos beneficiários e a execução da obra e do 
projeto social; 

d) promover o monitoramento e avaliação da execução desta Parceria, por meio 
do Gestor da Parceria e da Comissão de Monitoramento e Avaliação, na forma 
definida na Lei Federal nº 13.019/14, no Decreto Estadual nº 14.494/16 e no 
Plano de Trabalho aprovado, zelando pelo alcance dos resultados pactuados;  

e) aplicar as sanções previstas no art. 73 da Lei Federal nº 13.019/14, quando a 
execução da Parceria estiver em desacordo com o Plano de Trabalho e 
disposições da legislação específica; 
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f) promover as publicações necessárias à transparência e divulgação das ações 
realizadas no âmbito da Parceria, observados a forma e os prazos previstos na 
legislação de referência;  

g) analisar a prestação de contas apresentada pela ORGANIZAÇÃO 
PARCEIRA, adotando as providências necessárias, de acordo com o resultado 
verificado e previsão da legislação de referência;  

h) solicitar a transferência da responsabilidade pela execução do objeto desta Parceria, 
no caso de paralisação, de modo a evitar a sua descontinuidade;  

i) comunicar à ORGANIZAÇÃO PARCEIRA quaisquer irregularidades decorrentes de 
impropriedades de ordem técnica ou legal, fixando prazo para saneamento ou 
apresentação de esclarecimentos e informações;  

j) exercer atividade normativa sobre a execução da parceria, inclusive, se for o caso, 
reorientando as ações, de modo a evitar a descontinuidade das ações pactuadas; 

k) Cumprir o prazo de até 15 (quinze) dias para declarar manifestação favorável. 

 
6.2. DA ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: 

a) executar fielmente o objeto pactuado, cumprindo rigorosamente os prazos e 
as metas estabelecidas, em conformidade com as disposições do Plano de 
Trabalho, deste Acordo e disposições legais aplicáveis; 

b) executar o Plano de Trabalho aprovado, com observância aos princípios da 
legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, 
da economicidade, da eficiência e da eficácia;  

c) apresentar na ADMINISTRAÇÃO os protocolos e laudos de aprovação dos 
projetos nos órgãos competentes; 

d) apresentar na ADMINISTRAÇÃO o processo de seleção e relação dos 
beneficiários selecionados; 

e) cumprir os critérios de seleção estabelecidos na legislação vigente; 

f) divulgar o projeto e organizar o grupo dos beneficiários; podendo utilizar o 

sistema da ADMINISTRAÇÃO para cadastramento, pontuação e seleção; 

g) apresentar na ADMINISTRAÇÃO os projetos, cronograma físico-financeiro, 

quadro de composição de investimento aprovados pela instituição financeira; 

h) apresentar na ADMINISTRAÇÃO as medições da obra, expedidas pela 

instituição financeira; 

i) execução da obra, conforme projetos e cronograma físico-financeiro 

apresentado na Instituição operadora do Programa e na ADMINISTRAÇÃO; 

j) apresentar na ADMINISTRAÇÃO o relatório de execução do Projeto Social, 

devidamente assinado por profissional habilitado e registrado no Conselho 

específico de sua respectiva profissão; 
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k) divulgar nos seus sítios eletrônicos oficiais e em locais visíveis de suas sedes 

sociais e dos estabelecimentos em que exerçam suas ações, as informações de 

que tratam o art. 11 da Lei Federal nº 13.019/2014.  

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO GESTOR DA PARCERIA E DA COMISSÃO DE 
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:  

7.1. As funções de GESTOR DA PARCERIA, cujas atribuições estão dispostas 
no art. 61 da Lei Federal n° 13.019, de 31 de julho de 2014 serão 
desempenhadas por servidor designado por meio da Portaria “PE” n. ...., de 
..../..../..... e publicada no Diário Oficial de Campo Grande - DIOGRANDE nº....., 
de ..../..../.... 

7.2. As funções da COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO, cujas 

atribuições estão dispostas no art. 58 a 60 da Lei Federal n. 13.019/14, serão 
desempenhadas por servidores designados por meio da Portaria “PE” ...., de 
..../..../..... e publicada no Diário Oficial de Campo Grande - DIOGRANDE nº....., 
de ..../..../.... 

7.3. A Comissão de Monitoramento e Avaliação poderá solicitar 
assessoramento, não remunerado, de técnico especialista, servidor público ou 
não, para subsidiar seus trabalhos. 

7.4. Em caso de afastamento, impedimento ou desligamento do Gestor da 

Parceria ou de membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação, compete 
à ADMINISTRAÇÃO designar substituto que possua qualificação igual ou 

equivalente.  

  

CLÁUSULA OITAVA – DA FORMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:  

8.1. A ADMINISTRAÇÃO promoverá, por intermédio do Gestor da Parceria e da 
Comissão de Monitoramento e Avaliação, o acompanhamento, fiscalização e 
avaliação da execução desta Parceria, com o objetivo de acompanhar e medir o 
seu desempenho em relação aos objetivos e metas estabelecidos. 

8.2. As ações de monitoramento e avaliação contemplarão: 

a) Análise de informações acerca do processamento da Parceria, além da 
verificação, análise e manifestação sobre eventuais denúncias existentes; 

b) Realização de visitas técnicas in loco, a ser comunicada à ORGANIZAÇÃO 

com antecedência de três dias úteis e consubstanciada no Relatório Técnico de 
Visita in loco;  

c) Realização de pesquisa de satisfação, quando for o caso, admitido à 
ORGANIZAÇÃO opinar sobre o conteúdo do questionário a ser aplicado;  

d) Utilização de ferramentas tecnológicas de verificação de alcance de 
resultados, incluídas as redes sociais na internet, aplicativos e outros 
mecanismos de tecnologia da informação. 
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8.3. As ações de monitoramento e avaliação além da expertise dos agentes 
responsáveis por sua realização, deverão contemplar, no intuito de verificar o 
atendimento dos fins propostos, as seguintes providências: 

a) Verificar o percentual físico de realização do objeto, bem como se foram 
atingidos os fins propostos, conforme Plano de Trabalho aprovado; 

b) Quando o objeto for intangível (quando não há resultado físico aferível), 
mencionar e apresentar evidências dos meios empregados para a fiscalização 
e verificação da sua regular execução, tais como registros fotográficos, vídeos, 
notícias publicadas na mídia, impressos de divulgação, publicações produzidas, 
listas de presenças e relatórios de atividades, dentre outros elementos;  

c) coleta e registro formal de depoimentos de autoridades locais ou de 
representantes da sociedade civil organizada, devidamente identificados por 
nome, endereço, RG e CPF, além de outros instrumentos probatórios que 
considere pertinentes.  

8.4. O acompanhamento e a fiscalização exercidos pela ADMINISTRAÇÃO não 
excluem, bem como não reduzem as responsabilidades da ORGANIZAÇÃO 
PARCEIRA de acompanhar e supervisionar a equipe e as ações desenvolvidas 
para execução do objeto deste Acordo.  

  

CLÁUSULA NONA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:  

9.1.  Trata-se de fase destinada à verificação do atendimento das metas 

estabelecidas para cumprimento do objeto pactuado na parceria: 

I -  Prestação de Contas Parcial: deve ser apresentada pela ORGANIZAÇÃO 

PARCEIRA por meio do Relatório Parcial de Execução do Objeto, nos prazos 

definidos no Plano de Trabalho. 

II -  Prestação de Contas Anual: deve ser apresentada pela ORGANIZAÇÃO 
PARCEIRA por meio do Relatório Parcial de Execução do Objeto, no prazo de 
30 (trinta) dias, após o fim de cada exercício. 

III - Prestação de Contas Final: deve ser apresentada pela ORGANIZAÇÃO 

PARCEIRA ao término da parceria e formalizada por meio do Relatório de 

Execução do Objeto, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do término da 

execução da parceria. 

9.2. Os Relatórios de Execução do Objeto, quando apresentados pela 
ORGANIZAÇÃO PARCEIRA, devem conter, no mínimo, as seguintes 

informações:  

a) demonstração do alcance das metas referentes ao período de que trata a 
prestação de contas;  

b) descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto;  

c) documentos de comprovação do cumprimento do objeto;  
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d) elementos para avaliação dos impactos econômicos ou sociais das ações, do 
grau de satisfação do público alvo e da possibilidade de sustentabilidade das 
ações após a conclusão do objeto. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA 
ADMINISTRAÇÃO: 

10.1. A análise da prestação de contas PARCIAL e ANUAL pela 
ADMINISTRAÇÃO será formalizada por meio do Relatório Técnico de 

Monitoramento e Avaliação, emitido pelo Gestor da Parceria, contendo as 
seguintes informações: 

a) descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;  

b) análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do 
benefício social obtido;  

c) a conclusão da análise pela: 

 prestação de contas regular: quando comprovado o alcance das metas no 
período analisado; 

 prestação de contas irregular: quando não comprovado o alcance das metas 
no período analisado ou evidenciado ato irregular. 

10.2. A análise da prestação de contas FINAL pela ADMINISTRAÇÃO será 

formalizada por meio do Relatório Técnico Conclusivo, emitido pelo Gestor da 
Parceria, contendo as seguintes informações: 

a) verificação do cumprimento do objeto e do alcance das metas previstas no 
Plano de Trabalho, considerando os relatórios parciais/final de execução do 
objeto, relatórios de visitas técnicas e relatório técnico de monitoramento e 
avaliação; 

b) avaliação dos efeitos da parceria; 

c) conclusão da análise pela: 

 aprovação das contas: quando constatado o cumprimento do objeto e das 
metas; 

 aprovação das contas com ressalva: quando, apesar do cumprimento do 
objeto e das metas, for constatada impropriedade ou qualquer outra falta de 
natureza formal; 

 rejeição das contas: quando houver omissão no dever de prestar contas, 
descumprimento injustificado do objeto. 

10.3. No caso de prestação de contas irregular, o Gestor da Parceria deverá 
notificar a ORGANIZAÇÃO PARCEIRA para, no prazo de 15 dias, prorrogável 
por igual período, e a critério da ADMINISTRAÇÃO: sanar a irregularidade; 

cumprir a obrigação ou apresentar justificativa. 
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10.4. O Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação, após concluído pelo 
Gestor da Parceria, deverá ser submetido à homologação da Comissão de 
Monitoramento e Avaliação. 

10.5. O prazo de análise da Prestação de Contas Final pela ADMINISTRAÇÃO 

será de cento e cinquenta dias, contados da apresentação do Relatório Final de 
Execução do Objeto, podendo ser prorrogado por igual período, desde que não 
ultrapasse o limite do art. 71 da Lei Federal nº 13.019/14.  
  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CONTROLE: 

11.1. É garantido o livre acesso dos agentes da ADMINISTRAÇÃO, do controle 
interno e do Tribunal de Contas correspondente aos processos, aos documentos 
e às informações relacionadas a esta Parceria, bem como aos locais de 
execução do objeto. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO: 

12.1. A publicação do extrato deste Acordo, bem como de suas alterações, por 
meio de Termo Aditivo ou Apostilamento, no Diário Oficial de Campo Grande – 
DIOGRANDE é condição indispensável para sua eficácia, e será providenciada 
pela ADMINISTRAÇÃO no prazo de até 30 (trinta) dias a contar de sua 

assinatura.  

12.2. A ORGANIZAÇÃO PARCEIRA deverá divulgar na internet e em locais 

visíveis de sua sede e do estabelecimento em que exerça suas ações, as 

seguintes informações acerca da celebração desta Parceria, as quais deverão 

ficar disponíveis desde a data da sua assinatura até 180 dias após a prestação 

de contas final: 

a) data de assinatura e identificação do instrumento da Parceria e do órgão ou 
entidade da administração pública responsável;  

b) nome da ORGANIZAÇÃO e seu número de inscrição no CNPJ;  

c) descrição do objeto da parceria;  

d) valor da parceria e valores liberados, quando for o caso;  

e) situação da prestação de contas, que deverá informar a data prevista para 
apresentação, a data em que foi apresentada, o prazo para sua análise e o 
resultado conclusivo; 

f) o valor total da remuneração da equipe de trabalho, as funções que seus 
integrantes desempenham e a remuneração prevista para o respectivo 
exercício, quando vinculado à execução do objeto. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO COMPETENTE: 

13.1. Elegem as partes como único competente, com renúncia expressa a 
qualquer outro, o Foro da Comarca de Campo Grande, Capital do Estado de 
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Mato Grosso do Sul, para dirimir as dúvidas e controvérsias decorrentes da 
execução da presente Parceria, ficando estabelecida a obrigatoriedade da prévia 
tentativa de solução administrativa, com a participação de órgão encarregado de 
assessoramento jurídico integrante da estrutura da administração pública. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES:  

14.1 Quando a execução da presente parceria estiver em desacordo com o 
Plano de Trabalho e com as normas da Lei nº 13.019/2014 e da legislação 
específica, poderão ser aplicadas as seguintes sanções: 

a) advertência, de caráter preventivo, que será aplicada quando verificadas 
impropriedades praticadas pela ORGANIZAÇÃO PARCEIRA que não 
justifiquem a aplicação de penalidade mais grave;  

b) suspensão temporária, que será aplicada nos casos em que forem 
verificadas irregularidades na celebração, execução ou prestação de contas da 
parceria e não se justificar a imposição de penalidade mais grave, 
considerando-se a natureza e a gravidade da infração cometida, as 
peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes e atenuantes e 
os danos que dela provieram para a ADMINISTRAÇÃO. Esta sanção impede a 
ORGANIZAÇÃO PARCEIRA de participar de Chamamento Público e de 
celebrar parcerias/contratos com órgãos e entidades da Administração Pública 
por prazo de até 2 anos;  

c) declaração de inidoneidade, que será aplicada nos casos em que forem 
verificadas irregularidades na celebração, execução ou prestação de contas que 
justifiquem a imposição de penalidade mais grave. Esta sanção impede que a 
ORGANIZAÇÃO PARCEIRA participe de Chamamento Público e de celebrar 
parcerias/contratos com órgãos/entidades de todas as esferas de governo, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, que 
ocorrerá quando a ORGANIZAÇÃO PARCEIRA ressarcir a Administração 
Pública pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo de dois anos da 
aplicação da sanção de declaração de idoneidade.  

14.2. Da decisão administrativa que aplicar as sanções previstas nesta 

Cláusula, caberá recurso administrativo, no prazo de 10 (dez) dias, contados da 
ciência da decisão.  

14.3. Nas sanções de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade, 
o recurso cabível é o Pedido de Reconsideração.  

14.4. Na hipótese de aplicação de sanção de suspensão temporária ou de 
declaração de inidoneidade, a ORGANIZAÇÃO PARCEIRA será inscrita como 

inadimplente nos cadastros da Prefeitura Municipal de Campo Grande, 
enquanto perdurarem os efeitos da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação.  
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VEDAÇÃO: 

15.1. É vedada a cessão ou utilização das informações pessoais obtidas para 

finalidades diversas das estabelecidas no acordo de cooperação, sob pena de 
sanção civil e penal decorrente de eventual divulgação, cessão ou utilização 
indevida, sem prejuízo de eventual aplicação das sanções administrativas 
previstas no art. 73 da Lei Federal n. 13.019/14. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO 

16.1 É facultado aos partícipes rescindirem o presente instrumento, a qualquer 
tempo, em casos de inadimplemento de cláusulas que torne impossível a 
continuidade. 

16.2. Quando houver interesse de rescindir o instrumento a parte deverá 

manifestar tal intenção, em instrumento escrito entregue na sede do outro 
acordante e também dando a devida publicidade dessa intenção, no prazo 
mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES GERAIS: 

17.1. Todas as comunicações relativas a este Acordo de Cooperação serão 

consideradas como regularmente efetuadas, se entregues mediante protocolo.  

17.2. As reuniões entre os representantes credenciados pelos partícipes, bem 

como quaisquer ocorrências que possam ter implicações neste Acordo de 
Cooperação serão registradas em atas ou relatório circunstanciado.  

Por estarem de acordo com as cláusulas e condições estabelecidas, firmam o 
presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, perante 
as testemunhas abaixo nomeadas e indicadas, que também o subscrevem, para 
que surta seus jurídicos e legais efeitos.  

  

Local e Data de Assinatura (especificar).  

  

  

ADMINISTRAÇÃO                                         ORGANIZAÇÃO PARCEIRA  

 

 

Testemunhas:  

Assinatura:    Assinatura:  

 
 
 


