
ANEXO IV – MINUTA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO 

 

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO n. XXX, XX de XXXXXXXX de 2019 

 

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO 
CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO 
DE CAMPO GRANDE-MS, COM 
INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE GOVERNO E 
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - 
SEGOV E XXXXXXXXXXXXXXXXX.  

 

I - O MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE-MS, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede na Av. Afonso Pena n.º 3.297, Paço Municipal, 
inscrito no CNPJ/MF n. 03.501.509/0001-06, com interveniência da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES 
INSTITUCIONAIS, neste ato representado por sua Secretária 
___________________, (brasileira, casada), inscrita no CPF/MF n. ___________ e 
do RG n. _______________, residente e domiciliada na Rua _____________, 
doravante denominada PARCEIRA PÚBLICA e ________________, inscrita 
no CPF/CNPJ sob o nº ______________, com sede/residente na Rua 
_____________________, representada neste ato por _______________, 
portador do CPF sob nº _______________, e do RG nº _______________, 
doravante denominada PARCEIRA PRIVADA, celebram o presente Acordo 
de Cooperação mediante as cláusulas e as condições aqui estipuladas. 

 

 

II - DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente Acordo fundamenta-se nas 
disposições da Lei n.º 13.019, de 31 de julho de 2014 e suas alterações, 
Decreto Municipal n.º 13.022, de 23 de dezembro de 2016 na legislação 
suplementar em vigor, Edital de Chamamento Público nº xxxxx/2019 e 
anexos do Processo Administrativo n. 102522/2019-74 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

1 DO OBJETO: Constitui objeto deste Acordo de Cooperação com a 
PARCEIRA PRIVADA, para que estruture, organize e gerencie a praça de 
alimentação do evento municipal denominado “Cidade do Natal 2019”, a ser 
realizado na cidade de Campo Grande/MS, no período de 13 de dezembro 
de 2019 a 6 de janeiro de 2020, no horário das 17h às 23h, com exceção 
dos dias 24/12/2019 que será das 17h às 20h e no dia 31/12/2019 que 
será das 17h às 02h do dia 01/01/2020.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

2 DO TERMO DE REFERÊNCIA E DO PLANO DE TRABALHO: A 
descrição detalhada das etapas/fases do projeto/atividade a ser 
desenvolvido, tendo em vista o objetivo a ser atingido, encontram-se no 



Termo de Referência, Plano de Trabalho, Especificações Complementares do 
Evento e demais anexos, os quais são parte integrante e indissociável deste 
instrumento, independente de transcrição.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

3 DAS OBRIGAÇÕES:  

3.1 A PARCEIRA PÚBLICA OBRIGA-SE A:  

a) ceder o espaço denominado “Praça de Alimentação” do evento 
“Cidade do Natal 2019”, com a infraestrutura lá existente em boas 
condições, desde que a Organização da Sociedade Civil forneça a 
documentação necessária para a autorização e liberação dos órgãos 
públicos necessários para operação do espaço; 

b) apoiar com comunicação e divulgação de toda programação da 
Cidade do Natal no período do acordo (assessoria de imprensa, 
desenvolvimento de campanha, redes sociais); 

c) aprovar os procedimentos técnicos e operacionais necessários, 
conforme Termo de Referência, Plano de Trabalho, Especificações 
Complementares do Evento e demais anexos, que passa a fazer parte 
integrante deste instrumento, independentemente de transcrições;  

d) acompanhar, monitorar, supervisionar, coordenar, fiscalizar e avaliar 
a execução deste Acordo de Cooperação diretamente ou através de sua 
gestão;  

e) analisar os Relatórios e a Prestação de Contas objeto do presente 
Acordo de Cooperação;  

f) acompanhar as atividades de execução, avaliando os seus resultados 
e reflexos;  

g) analisar as propostas de reformulações do Plano de Trabalho 
aprovado, desde que apresentadas previamente, por escrito, acompanhadas 
de justificativas e que não impliquem mudança de objeto ou prejuízo ao 
processo de seleção;  

h) exercer a atividade normativa, o controle e a fiscalização, inclusive 
por meio de visitas “in loco”, sobre a execução do presente Acordo de 
Cooperação, para fins de monitoramento e avaliação do cumprimento do 
objeto;  

i) disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às 
atividades de monitoramento e avaliação;  

j) Apreciar a prestação de contas final apresentada pela Organização 
Parceira, na forma da Lei n. 13.019/2014 e em legislação específica;  

k) Aplicar as sanções previstas no artigo 73 da Lei n. 13.019/2014 
conforme o caso;  

l) Designar gestor do presente acordo de cooperação, por meio de ato a 
ser publicado no Diário Oficial do Município de Campo Grande, e que tem 
suas obrigações fixadas no artigo 61 da Lei n. 13.019/2014, observada a 
restrição do artigo 35, §6⁰ da lei citada;  

m) Proceder ao monitoramento e avaliação utilizando os recursos 
humanos da Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais, e os 
recursos tecnológicos da rede mundial de computadores, para fins de 
cumprimento do inciso VIII do artigo 42 da Lei n. 13.019/2014;  



n) Inserir em seu sítio na internet a informação de que firmou o 
presente acordo de cooperação, contendo todas as informações do 
parágrafo único do artigo 11 da Lei n. 13.019/2014 e o plano de trabalho, 
mantendo essas informações até 180 (cento e oitenta) dias após o 
respectivo encerramento, a fim de atender o artigo 10 da Lei citada;  

o) Exercer atividade normativa, de controle e fiscalização sobre a 
execução de parceria, inclusive, se for o caso, reorientando as ações, de 
modo a evitar descontinuidade das ações pactuadas. 

 

3.2 A PARCEIRA PRIVADA OBRIGA-SE A:  

a) Estruturar, organizar e gerenciar a Praça de Alimentação do espaço 
denominado “Cidade do Natal 2019”, conforme critérios estabelecidos no 
edital de chamamento público. 

b) Arcar com todos os encargos, taxas e/ou impostos gerados na 
operacionalização da Praça de Alimentação da Cidade do Natal, incluindo 
insumos necessários ao bom andamento das atividades realizadas no 
período de pré-produção, produção e pós-produção do evento; 

c) A contratação, instalação, operação e manutenção de uma roda 
gigante e um carrossel, conforme especificações no Anexo II, bem como a 
contratação de seguro para danos pessoais e materiais; 

d) Providenciar todos os Alvarás, Licenças e ART’s necessários para o 
bom e regular desempenho das atividades na Praça de Alimentação, 
inclusive da Roda Gigante e Carrossel; 

e) A contratação de monitores, equipe de limpeza, Papai Noel, 
fornecimento de mesas e cadeiras, conforme especificações no Anexo II. 

f) Promover a execução do objeto da Parceira na forma e prazo 
estabelecidos no Termo de Referência, Plano de Trabalho, Especificações 
Complementares do Evento e demais anexos; 

g) prestar contas referente ao Plano de Trabalho, nos moldes da 
legislação vigente;  

h) estar regular, durante a vigência deste Acordo de Cooperação, 
perante as Fazendas Municipal, Estadual, Federal e Justiça do Trabalho, 
apresentando certidões de regularidade do INSS, FGTS, CNDT CONJUNTA 
FEDERAL, TRIBUTOS MUNICIPAIS;  

i) manter registros, arquivos e controles específicos para os dispêndios 
relativos ao presente instrumento; 

j) propiciar os meios e as condições necessárias para que os agentes da 
administração pública, do controle interno e do Tribunal de Contas tenham 
livre acesso a todos os documentos e locais relativos à execução do objeto 
do presente Acordo de Cooperação, bem como prestar a estes, todas e 
quaisquer informações solicitadas, a qualquer momento em que julgar 
necessário;  

k) fornecer todas as informações solicitadas pela Municipalidade 
referente ao cumprimento do objeto e à situação financeira do executor; 

l) realizar todas as obrigações definidas nesta Cooperação dentro da 
vigência deste instrumento e em conformidade com o mesmo e seus 
anexos; 

m) Não serão aceitos documentos com emendas ou rasuras que lhes 
prejudiquem a clareza e prazo de validade vencido;  



n) responsabilizar-se exclusivamente pelo gerenciamento administrativo 
e financeiro de toda as suas obrigações pactuadas no presente acordo; 

o) responsabilizar-se exclusivamente pelo pagamento dos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução 
do objeto previsto neste Acordo de Cooperação, não implicando 
responsabilidade solidária ou subsidiária da Parceira Pública a inadimplência 
da PARCEIRA PRIVADA em relação ao referido pagamento, os ônus 
incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à 
sua execução, se for o caso;  

p) Observar as vedações do artigo 45 da Lei n. 13.019/2014, no que se 
aplicar, sob pena de lhe serem imputadas as penalidades do artigo 73 da 
Lei n. 13.019/2014, sem prejuízo do que prescreve o artigo 72, III da Lei n. 
13.019/14;  

q) Prestar informações à PARCEIRA PÚBLICA quando solicitadas e no 
prazo fixado;  

r) Prestar contas do cumprimento do acordo em até 30 (trinta) dias, 
contados do término da vigência;  

s) Inserir em todo material de divulgação, a parceria concedida pela 
Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais e Prefeitura 
Municipal de Campo Grande;  

t) Manter a guarda dos documentos originais relativos à execução das 
parcerias pelo prazo de 10 (dez) anos, contados do dia útil subsequente ao 
da apresentação da prestação de contas;  

u) Manter durante a execução da Parceria, as mesmas condições 
exigidas nos artigos 33 e 34 da lei 13.019/14;  

v) assegurar a acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida e pessoas idosas no local da Praça de Alimentação, em conformidade 
ao que dispõe o artigo 11,inciso VIII do Decreto Municipal n. 13.022/2016. 

w) Não utilizar o espaço cedido com finalidade diversa do objeto da 
cessão.  

 

CLÁUSULA QUARTA  

4 DOS RECURSOS FINANCEIROS:  

4.1 O presente Acordo não prevê a transferência de recursos financeiros, 
isto é, em pecúnia, entre as partes, cabendo a cada uma das partes aplicar 
seus próprios recursos para o cumprimento deste Acordo, relativos às 
atividades que lhes forem atribuídas. 

CLÁUSULA QUINTA  

5 DA FORMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: 

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

5.2 Em cumprimento ao disposto no artigo 52 do Decreto n.º 
13.022/2016, a Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada pelo 
Decreto “PE” nº 2.596, de 08 de outubro de 2019, publicada no Diário 
Oficial do Município n.º 5.707, de 09 de outubro de 2019, página 6, 
composta por seus membros, é o órgão colegiado responsável por 



monitorar a parceria celebrada e verificar a execução dos serviços, cujas 
atribuições estão descritas na Lei Federal n. 13.019/2014 e no Decreto 
Municipal n. 13.022/2016, e suas alterações.  

5.3 As ações de monitoramento e avaliação contemplará a análise de 
informações acerca do processamento da Parceria constantes de sistemas 
eletrônicos e documentos, além da verificação, análise e manifestação sobre 
eventuais denúncias existentes. 

5.4 As ações de monitoramento e avaliação além de expertise dos 
agentes responsáveis por sua realização, deverão contemplar, no intuito de 
verificar o atendimento dos fins propostos, as seguintes providências:  

5.4.1 Verificar o percentual físico de realização do objeto, bem como 
se foram atingidos os fins propostos, conforme plano de 
trabalho aprovado;  

5.4.2 Mencionar e apresentar evidências dos meios empregados para 
a fiscalização 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;  

5.5 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.  

5.6 O acompanhamento e a fiscalização exercidos pela Parceira Pública 
não excluem, bem como não reduzem as responsabilidades da Parceira 
Privada de acompanhar e supervisionar a equipe e as ações desenvolvidas 
para execução do objeto deste Acordo.  

 

CLÁUSULA SEXTA  

6 DO GESTOR DA PARCERIA: O gestor da parceria deste Acordo de 
Cooperação, servidor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX obriga-se a acompanhar e 
fiscalizar a execução da parceria;  

6.1 Informar a seu superior hierárquico a existência de fatos que 
comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria 
e de indícios de irregularidades, bem como as providências adotadas ou que 
serão adotadas para sanar os problemas detectados;  

6.2 Emitir parecer técnico conclusivo de análise de prestação de contas 
final, levando-se em consideração o conteúdo técnico de monitoramento e 
avaliação de que trata o artigo 59 da lei 13.019/14;  

6.3 Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às 
atividades de monitoramento e avaliação;  

6.4 Na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou 
ser lotado em outro órgão ou entidade, o administrador público deverá 
designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as 
obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA  

7 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: A PARCEIRA PRIVADA deverá 
apresentar a Prestação de Contas composta da documentação especificada 
nesta Cláusula referente ao objeto deste Acordo de Cooperação, 



especificado no Termo de Referência, Plano de Trabalho, Especificações 
Complementares do Evento e demais anexos, parte integrante.  

7.1 A Prestação de Contas deverá ser elaborada com rigorosa 
observância às normas legais, devendo constituir-se de elementos que 
permitam ao gestor avaliar o andamento ou concluir que seu objeto foi 
executado conforme pactuado, e dos seguintes documentos:  

I) Relatório de execução do objeto, elaborado pela PARCEIRA PRIVADA, 
contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do 
objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;  

II) Relatório de execução financeira do Acordo de Cooperação, com a 
descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação 
com a execução do objeto; 

III) Cópia do Plano de Trabalho;  

IV) Relatório de visita “in loco” eventualmente realizada durante a 
execução deste;  

V) Relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela 
comissão de monitoramento e avaliação designada, sobre a conformidade 
do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução 
do Acordo de Cooperação;  

VI) Apresentação de no mínimo 1 (um) exemplar original ou foto (nos 
casos de objetos), de cada produto (jornal, folder, cartaz, panfletos, 
convites, fotos, fitas, CD, DVD, lista de presença) que comprove o real 
acontecimento do evento;  

VII) A PARCEIRA PRIVADA está obrigada a prestar contas da boa e regular 
execução da parceria no prazo de até 30 (trinta) dias a partir do término de 
vigência do Acordo de Cooperação, caso contrário poderá sofrer as sanções 
previstas no art. 73, da Lei n. 13.019/2014. 

VIII) O Município terá como objetivo apreciar a prestação de contas 
apresentada, no prazo de 90 (noventa) dias, contado da data de seu 
recebimento, prorrogável, no máximo, por igual período, desde que 
devidamente justificado. 

 

CLÁUSULA OITAVA  

8 DAS VEDAÇÕES: O Acordo de Cooperação deverá ser executado em 
estrita observância as cláusulas avençadas e às normas pertinentes, sendo 
vedado:  

a) Utilizar o espaço cedido para finalidade alheia ao objeto previsto neste 
acordo ou em desconformidade com o mesmo;  

b) Alterar a previsão do Plano de Trabalho sem antes submeter à 
apreciação da Parceira Pública;  

 

CLÁUSULA NONA  

9 DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO: Fica expressa a prerrogativa da 
Parceira Pública de conservar a autoridade normativa e exercer o controle e 
a fiscalização sobre a execução do objeto deste Acordo de Cooperação, bem 
como assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do mesmo, 
nos casos de paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer.  

 



CLÁUSULA DÉCIMA  

10 DO PRAZO DE VIGÊNCIA, PRORROGAÇÃO E EXTINÇÃO: O 
presente Acordo de Cooperação terá vigência a contar de sua publicação, 
até 13 de janeiro de 2020.  

10.1 O prazo de vigência deste Acordo de Cooperação poderá ser 
prorrogado, mediante Termo Aditivo, por solicitação de qualquer das partes, 
fundamentada em razões concretas que a justifique, e desde que aceita 
pela outra parte, conforme previsto no art. 55, da Lei n. 13.019/2014.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  

11 DOS BENS REMANESCENTES: O presente Acordo de Cooperação 
não envolve repasse financeiro ou de bens, assim, quaisquer bens 
remanescentes desta parceria, será de propriedade e responsabilidade do 
seu adquirente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  

12 DA INEXECUÇÃO: Na inexecução total ou parcial do presente Acordo 
de Cooperação, a PARCEIRA PÚBLICA poderá, garantida a prévia defesa, 
ocasionar a aplicação das sanções previstas no art. 73, da Lei Federal n. 
13.019/2014.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA  

13 DA DENUNCIA E DA RESCISÃO: Este Acordo de Cooperação 
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 Lei n. 13.019/2014, no Edital 
de Chamamento Público nº 01/2019 da Secretaria Municipal de Governo e 
Relações Institucionais - SEGOV e neste instrumento, por inadimplemento 
de quaisquer de suas cláusulas ou condições, ou pela superveniência de 
norma legal ou de fato que o torne material ou formalmente inexecutável, 
sem quaisquer ônus advindos dessa medida, imputando-se às partes as 
responsabilidades das obrigações decorrentes do prazo em que tenha vigido 
e creditando - se - lhe os benefícios adquiridos no mesmo período.  

13.1 A manifestação do interesse de denúncia ou rescisão do Acordo de 
Cooperação deverá ser comunicada com antecedência mínima de 24 (vinte 
e quatro) horas.  

13.2 Poderá ocorrer a rescisão do Acordo de Cooperação sempre que a 
Organização da Sociedade Civil alterar as características da proposta 
selecionada, deixar de cumprir as demais obrigações previstas no Acordo de 
Cooperação, deixar de executar total ou parcialmente o Acordo de 
Cooperação ou descumprir qualquer dispositivo do Edital, com as 
consequências previstas na Lei Federal nº 13.019/2014, Decreto Municipal 
nº 13.022/2016 e demais legislações aplicáveis. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA  

14 DA ALTERAÇÃO: O presente Acordo de Cooperação poderá ser 
alterado, em comum acordo entre os partícipes, com a devida justificativa, 



mediante proposta de modificação, vedada a mudança de objeto ou 
modificações que violem o caráter competitivo do chamamento público.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA  

15 DA ANTICORRUPÇÃO: Para a execução deste acordo, nenhuma das 
partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que 
seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto 
por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, 
doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou 
benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de 
corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, 
ou de outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus 
prepostos e colaboradores ajam da mesma forma, com supedâneo na Lei n. 
12.846 de 1º de agosto de 2013 e Decreto Municipal n. 13.159 de 18 de 
maio de 2017.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA  

16 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: A Parceira Privada, no ato da 
assinatura deste Acordo de Cooperação, declara sob as penas da Lei, que 
não incorre em nenhuma das proibições do artigo 39 da Lei n. 13.019/2014, 
conforme declarações que seguem anexas, parte integrante do presente 
acordo.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA  

17 DA PUBLICAÇÃO: A Parceira Pública providenciará a publicação do 
extrato do Acordo de Cooperação no Diário Municipal de Campo Grande.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA  

18 DO FORO: As partes elegem o foro da Comarca de Campo 
Grande/MS, para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos decorrentes da 
execução do presente Acordo de Cooperação, salvaguardada a prévia 
tentativa de solução administrativa, nos termos do artigo 42, inciso XVII da 
Lei n. 13.019/2014.  

 

E por estarem de acordo, os partícipes assinam o presente Acordo de 
Cooperação em três vias de igual teor e forma, rubricando as demais folhas, 
a fim de produzir os seus efeitos jurídicos e legais.  

 

CAMPO GRANDE - MS, XX DE XXXXXXXXX DE 2019.  

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais  

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 



PARCEIRA PRIVADA  


