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ACORDO DE COOPERAQAO N.° 01/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM O DISTRITO
FEDERAL, POR INTERMEDIO DA ADMWISTRACAD REGIONAL DO GUARA, E A
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA AS FAMILIAS DE CRIANQAS
PORTADORAS DE CANCER E HEMOPATIAS —ABRACE.

O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da Administragao Regional do Guara, CNPJ
n0 003.946.01/0003—98, doravante denominada CONVENENTE, neste ato
representado por seu Administrador Regional, ANDRE BRANDAO PERES brasileiro,
casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade n°. 1.855 832, expedida
pela SSP/DF, e inscrito no CPF sob o n°.926 407961—00 e ASSOCIACAO
BRASILEIRA DE ASSISTENCIA AS FAMlLIAS DE CRlANCAS PORTADORAS
DE CANCER E HEMOPATIAS — ABRACE, sociedade civil sem fins lucrativo (.. ),
denominada CONVENIADA, representada por Ilda Ribeiro Peliz, na qualidade de
Presidente da Associaoao, CPF/CGC n.° 01.973.478/0001-60, resolvem celebrar o
presente Acordo de Cooperagao, regendo—se pelo disposto na Lei Nacional
Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, nas leis orgamentarias do Distrito
Federal, na Lei Nacional nD 13.019, de 31 de juiho de 2014, no Decreto Distrital
37.843/2016 e demais atos normativos aplicaveis, mediante as Clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA —— DO OBJETO E DESTINACAO

1.1 — O presente Acordo de Cooperagao prevé a possibilidade de execugao dos
trabalhos da ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA As FAMiLiAs DE
CRIANCAS PORTADORAS DE CANCER E HEMOPATIAS — ABRACE, instituigao
sem fins lucrativos fundada em maio de 1986 em Brasilia—DP, com o objetivo de prestar
apoio socioassistencial e material as crianoas e adolescentes portadoras de cancer e
doengas hematolégicas e suas families, a fim de garantir qualidade de Vida e acesso
a melhores condigoes de tratamento

CLAUSULA SEGUNDA — RECURSOS

2.1 — Este insjtrumento nao envolve transferéncia de recursos financeiros da
ADMINISTRACAO PUBLICA para a ABRACE ~ Associagao Brasileira de Assisténcia
as Familias de Criangas Portadoras de cancer e Hemopatias.

CLAUSULA TERCEIRA - COMPARTILHAMENTO PATRIMONIAL
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3.1 - O objeto deste instrumento envolve a seguinte forma de compartilhamento de
recurso patrimonial da ADMINISTRAQAO PUBLICA' imovel situado a QE 25, area
Especial 01 — CAVE, com area de 6.100 m2, que destinar—se-a a0 funcmnamento de
atlvidades de auxilio no tratamento de cancer infantil.

CLAUSULA QUARTA - PRAZO DE VIGENCIA E EFICACIA

4.1 - A vigéncia deste sera de 60 (sessenta) meses a contar da data da assinatura,
cabendo renovagéo, na forma definida na legislagao especifica, a critério das partes,
mediante manifestaoao expressa, com antecedéncia mlnima nao inferior a 60
(sessenta) dias, podendo ser renovado por igual periodo mediante acordo entre as
partes.

4.2 — A vigéncla podera ser alterada mediante termo aditivo, conforme consenso entre
os particlpes, nao devendo o periodo de prorrogagao ser superior a 60 (sessenta)
meses

4.3 - A vigéncia podera ser alterada por prorrogagao de oficio, quando a
ADMINISTRAQAO PUBLICA der causa a atraso na execugao do objeto, limitada ao
perlodo do atraso. A prorrogagéo de oficio sera formalizada nos autos mediante termo
de apostilamento, com oomunlcagao a ABRACE.

4.4 - A eficacia deste instrumento fica condioionada a publicaoao do seu exlrato no
Diario Oficial do Distrito Federal, a ser providenclada pela ADMINISTRAQAO PUBLJCA
até 20 (vinte) dias apes a assinatura.

CLAUSULA QUINTA — RESPONSABILIDADES

5.1 - Séo responsabilidades da ADMINlSTRAQAO PUBLICA:

51,1 - acompanhar a execugao da parceria e zelar pelo cumprimento do disposto neste
instrumento, na Lei Nacional n° 13 019/2014, no Decreto Distrital 37.843/2016 e nos
demais atos normativos aplicaveis,

5.1.2 - caso considere necessario, podera promover visita técnica in loco para subsidiar
o monitoramento da parceria, podendo notificar a ABRACE com antecedencia em
relaoao a data da visita;

5.1.3 - assumir ou transferir a tercelro a responsabilidade pela execugao do objeto da
parceria, apenas no caso de paralisagao, de mode a evitar sua descontinuidade;

5.1.4 - divulgar o objeto da parceria nos termos da legislagao, mediante procedimentos
defimdos conforme o que restar aoordado entre as partes, sendo vedado

I) Utilizar espagos publicitarios no imovel objeto deste Termo de Conyénio de
Cooperagéo, ou em seus equipamentos, salvo o espaoo a ser definido,"ulsanclo
a identificar 3 area ocupada, as partes envolvidas, e alnda, outras mensagens
relativas a parceria ora firmada, entendendo-se por equipamentos to'das as
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paredes, arvores, cercas, muros e etc, que digam respeito as areas
previamente fixadas para o desenvolvimento do proleto;

ll) Realizar qualquer ato polltico-partidario, como por exemplo, assembleias,
comicios ou quaisquer outros eventos que possam vir a ferir o principle da
isengéo necessario para o perfeito desenvolvimento deste Termo de Convénio
de Cooperacao;

Ill) Praticar atos que frustrem ou desviem a destinacéo dada pelo presente
instrumento ao imével supracitado, sendo terminantemente prorbida a
delegagéo ou sublocacao da area e/ou services.

5.1.5 - zelar para que nao haja compartilhamento de recurso patrimonial da
ADMINISTRAQAO PUBLICA na execucao da parceria, tendo em vista que nao ocorreu
chamamento pt'Jblico no caso concreto;

5.1.6 — apreciar o Relatorio de Cumprimento das Responsabilidades do Acordo de
Cooperacao, apresentado pela ABRACE.

5.2 — Séo responsabilidades da ABRACE.

5.2.1 - apresentar a ADMINISTRAQAO PUBLICA, no ato da assinatura deste
instrumento, os seguintes documentos: COpla do estatuto registrado e suas alteracoes;
inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoa Jurl'dica — CNPJ, emitida do site da
Secretaria da Receita Federal do Brasil;

5.2.2 - executar o objeto da parceria de acordo com 0 Plano de Trabalho, observado o
disposto neste instrumento, na Lei Nacional n° 13.019/2014, no Decreto Distrital
37.843/2016 e nos demais atos normativos aplicéveis;

5.2.3 - com excecéo dos compromissos assumidos pela ADMINISTRAQAO PUBLICA
neste instrumento, responsabilizar-se por todas as providéncias necessaries a
adequacao execucéo do objeto da parceria, inclusive por:

I) Manter 3 area destinada as finalidades do objeto social da ABRACE, em
perfeito estado de conservacao e manutencéo, zelando pelo seu pleno
funcionamento, incluindo ainda o pagamento de tributos relativos a
energia elétrica, agua, telefonia, bem como todo e qualquer tributo ou
pena pecuniaria, que venha existir em razao da utilizacao do respectivo
espaco;

ll) Realizar a imediata reparacao dos danos verificados no imével, exceto
os decorrentes de vicio deflcons’grucao, devendo, neste caso, desde logo
notificar a ADMINISTRAQAO PUBLICA.

Ill) Fazer e manter, as suas expenses, durante a ocupacao do Imovel,
seguro contra incéndio, de cuja apélice conste, como bé‘neficiério, o
Distrito Federal; I
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5.2.4 - responsabilizar-se, exclusivamente, pelo regular pagamento de todos os
encargos trabalhistas, previdenciarios, fisoais e comerciais relacionados a execugao
do objeto da parceria;

5.2.5 — responsabilidade exclusiva da organizagao da sociedade Civil pelo
gerenciamento administrative e financeiro necessario ao cumprimento dos seus
compromissos na exeougao da parceria;

5 2.6 - permitir o Iivre acesso dos agentes da ADMINISTRAQAO PUBLICA, do controle
interno e do Tribunal de Contas aos processes, aos documentos e as informagées
reiaoionadas a execugao desta parceria, bem oomo aos locais de execuoao do objeto;

5.2.7 — apresentar o Relatério de Cumprimento das Responsabilidades do Acordo de
Cooperagao, no prazo de [NUMERO DEFINIDO CONFORME O CASO CONCRETO]
dias apés o termino da vigénoia deste instrumento.

CLAUSULA SEXTA - ALTERAQAO DO ACORDO DE COOPERAQAO
6.1 - Este instrumento poderaflser alterado mediante consenso entre os participes ou
de ofiCIO pela ADMINISTRAQAO PUBLICA, nas hipéteses admitidas pela Iegislaoao.

6.2 - As alteragées serao realizadas por meio de Termo de Apostilamento, quando se
referirem a modificagoes em itens do Plano de Trabalho, ou por Termo Aditivo, nas
demais hipoteses.

6.3 — As alteragoes serao divulgadas nas hipéteses em que ooorrerem por termo
aditivo, mediante publicagao de seu extrato no Diario OfiCIal do Distrito Federal.

CLAUSULA SETIMA - RELATORIO DE CUMPRIMENTO DAS
RESPONSABILIDADES

7 1 — A ABRACE apresentara o Relatério de Cumprimento das Responsabilidades do
Acordo de Cooperagao. no prazo de [NUMERO DEFINIDO CONFORME O CASO
CONCRETO] dias apés o término da VigénCia deste instrumento, prorrogavel por
[NUMERO DEFINIDO COFORME O CASO CONCRETO] dias, a critério do
administrador pL’iblico.

7.2 - O Relatério de Cumprimento das Responsabilidades devera’ center:

| — desorigao das agoes desenvolvidas para a execugao do objeto, para demonstrar o
alcance dos resultados esperados;

ll - documentos de oomprovaoao da exeougao do objeto, tais como [INDICAQAO DE
TlPOS DE DOCUMENTO, CONFORME O CASO CONCRETO];

7.3 — A competéncia para a apreciagao do Relatorio de Cumprirfiento das
Responsabilidades e da autoridade oompetente para celebrar a parc'erja, com

- "n.possibilidade de delegagao. - _‘.A.
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7.4 - Case 0 cumprimento das responsabilidades ja esteja comprovado no processo
pela existéncia de dooumentagao suficiente apresentada pela ABRACE ou pelo teor
de documento técnico oficial produzido pela ADMINISTRAQAO PUBLICA atestando a
execugao do objeto, o administrador pl’Jblico podera decidir pelo imediato arquivamento
do processo, sem necessidade de apresentagao do Relatério de Cumprimento das
Responsabilidades.

7.5 - A apreoiagao do Relatério de Cumprimento das Reaponsabiiidades ocorrera no
prazo de [NUMERO DEFINIDO CONFORME O CASO CONCRETO] dias, contado da
data de sua apresentagao pela ABRACE.

75.1 — O prazo de analise podera ser prorrogado, mediante decisao motivada.

7.5.2 - O transcurso do prazo sem que o relatorio tenha sido apreoiado:

| ~ nao Impede que a ORGANIZAQAO DA SOCIEDADE CIVIL participe de
chamamentos pL'Jblicos ou celebre novas parcerias;

ll - nao implica impossibilidade de sua apreciagao em data posterior ou vedagao a que
se adotem medidas saneadoras ou punitivas pela inexecugao do objeto

7.6 — Caso o Relatério de Cumprimento das Responsabilidades e o conjunto de
documentos existentes no processo nao sejam suficientes para comprovar a execugao
do objeto da parceria, a ADMINISTRAQAO PUBLICA podera decidir pela aplicagao
das sangoes previstas na Lei Nacional no 13.019/2014 ou pela adogao de outras
providénclas previstas em legislagao especifica, garantida a oportunidade de defesa
prevra.

7.7 ~ A ABRACE devera manter a guarda dos documentos originais relatives a
execugao da parceria pelo prazo de dez anos, contado do dia Util subsequente a0 da
apresentagao do Relatorio de Cumprimento das Responsabilidadee.

CLAUSULA OITAVA — SANQOES

8.1 - A execugéo da parceria em desacordo com 0 Plano de Trabalho, com este
instrumento, com o disposto na Lei Nacional nO 13.019/2014, no Decreto Distrital
37.843 ou nas disposigoes normativas apllcaveis pode ensejar aplicagao a
ORGANIZAQAO DA SOCIEDADE CIVIL, garantida prévia defesa, das sangées
previstas nesses diplomas normativos.

CLAUSULA NONA - DENUNCIA OU RESCISAO

9.1 - Fica facultada aos participes a denifiincia do instrumento, a qualquer tempo,
devendo a outra parte ser comunicada no prazo minimo de 60 (sessénta) dlas. e
observado o seguinte procedimento: [INDICAR CONDIQGES E
RESPONSABILIDADES CONFORME A NECESSIDADE DO CASO CONCRETO].

{52
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Responsabilidades.

7.5 - A apreoiagao do Relatério de Cumprimento das Reaponsabiiidades ocorrera no
prazo de [NUMERO DEFINIDO CONFORME O CASO CONCRETO] dias, contado da
data de sua apresentagao pela ABRACE.

75.1 — O prazo de analise podera ser prorrogado, mediante decisao motivada.

7.5.2 - O transcurso do prazo sem que o relatorio tenha sido apreoiado:

| ~ nao Impede que a ORGANIZAQAO DA SOCIEDADE CIVIL participe de
chamamentos pL'Jblicos ou celebre novas parcerias;

ll - nao implica impossibilidade de sua apreciagao em data posterior ou vedagao a que
se adotem medidas saneadoras ou punitivas pela inexecugao do objeto

7.6 — Caso o Relatério de Cumprimento das Responsabilidades e o conjunto de
documentos existentes no processo nao sejam suficientes para comprovar a execugao
do objeto da parceria, a ADMINISTRAQAO PUBLICA podera decidir pela aplicagao
das sangoes previstas na Lei Nacional no 13.019/2014 ou pela adogao de outras
providénclas previstas em legislagao especifica, garantida a oportunidade de defesa
prevra.

7.7 ~ A ABRACE devera manter a guarda dos documentos originais relatives a
execugao da parceria pelo prazo de dez anos, contado do dia Util subsequente a0 da
apresentagao do Relatorio de Cumprimento das Responsabilidadee.

CLAUSULA OITAVA — SANQOES

8.1 - A execugéo da parceria em desacordo com 0 Plano de Trabalho, com este
instrumento, com o disposto na Lei Nacional nO 13.019/2014, no Decreto Distrital
37.843 ou nas disposigoes normativas apllcaveis pode ensejar aplicagao a
ORGANIZAQAO DA SOCIEDADE CIVIL, garantida prévia defesa, das sangées
previstas nesses diplomas normativos.

CLAUSULA NONA - DENUNCIA OU RESCISAO

9.1 - Fica facultada aos participes a denifiincia do instrumento, a qualquer tempo,
devendo a outra parte ser comunicada no prazo minimo de 60 (sessénta) dlas. e
observado o seguinte procedimento: [INDICAR CONDIQGES E
RESPONSABILIDADES CONFORME A NECESSIDADE DO CASO CONCRETO].
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9.2 — A ADMINISTRAQAO PUBLICA podera’ rescindir o instrumento da parceria em
caso de inadimplemento de quarsquer das clausulas pactuadas ou o descumprlmento
do disposto na Lei n0 13.019/2014 ou no Deoreto Distrital 37.843/2016, garantida a
ABRACE a oportunidade de defesa.

9.3 - A rescisao enseja a imediata adooéo das medidas cabiveis ao caso concreto, tais
como a aplicagao de sanooes previstas neste lnstrumento e a instauragao de
sindicancia ou de processo administrativo disciplinar, conforme a peouliaridade dos
fates que causaram a neoessidade de rescisao.

CLAUSULA DECIMA — CUMPRIMENTO A0 DECRETO DISTRITAL n°
34.0311'2012

10.1 — Havendo irregularidades neste instrumento, entre em oontato com a Ouvidoria
de Combate a Corrupoao, no telefone 08006449060 (Decreto n° 34.031/2012).

CLAUSULA DECJMA PRIMEIRA— FORO

11.1 — Nos casos em que nao for possivel soluoao administrativa em negociaoao de
que participe o Orgao de assessoramento jurldico da administraoao pUblica, fica eleito
o Foro de Brasilia, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dL'rvidas ou conflitos
decorrentes da parceria.

Brasilia/DP, 10 de Abril de 2017.

Pelo Distrito Federal:

hum-1E BRANDAo PERES
:. Administrador do Guara

ill

Pela AssooeAo BARASILEIRA DE A'S—ErsTENCIA As FAMILEAS DE CRIANQASPORTADORAS DE CANCER E HEMOPATrAs ~ABRACE:

- ———§ ILDA RIBEIRO PELIZ
.. » _ r ' Presidente da ABRACE{afieofilé/J‘K/IZ '3

- A? . Eli-JEEP.
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