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IL GOVERNO Do DISTRITO FEDERAL
1,, ADMINISTRAcAO REGIONAL DO GUARA
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ACORDO DE COOPERAcAO N9 01/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
DISTRITO FEDERAL, POR MEIO DA ADMINISTRAcAO REGIONAL Do

_ GUARA, E A CRECHE COMUNITARIA DA QE 38 Do GUARA ll.

PROCESSO N9 00137-00000662/2019-52

O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da Administragéo Regional do Guaré, CNPJ ng
16.724.782/0001-41, denominada, CONVENENTE, neste ato representada por sua Administradora
Regional LUCIANE GOMES QUINTANA, brasileira, casada, portadora da Identidade n9 3154376— SSP-
DF, inscrita no CPF sob o n9 283.160.318-84, nomeada pelo Decreto de 13 de maio de 2019,
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n9 089 de 14/05/2019 pa’gina 15, e a CRECHE
COMUNITARIA DA QE 38 DO GUARA ll, doravante denominada ORGANIZACIXO DA SOCIEDADE CIVIL,
inscrita no CNPJ sob O n9 37.117.363/0001—11, Credenciamento SEE/CE/DF— Portaria 430 em
14/12/2016 a 2021, com sede na QE 38 Area Especial 4 e S - CEP:71.070-380 - Guaré ll, neste atO
representada por seu Diretor Presidente ROBERTO FLORENTINO DA COSTA, portador da ldentidade
n9 381.567 SSP-DF e inscrito no CPF sob o n9 153.193.181-20, resolvem celebrar este Acordo de
Cooperacao, regendo-se pelo disposto na Lei Nacional Complementar n9 101, de 4 de maio de 2000,
nas leis orcamentarias do Distrito Federal, na Lei Nacional n9 13.019, de 31 de julho de 2014, no
Decreto Distrital n9 37.843/2016 e demais atos normativos aplicaveis, mediante as cléusulas
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DESTINACAO

1 — O presente Acordo de Cooperacao prevé a possibilidade de execugfio dos trabalhos da CRECHE
COMUNITARIA DA QE 38 DO GUARA II, instituicao sem fins lucrativos, fundada em 12 de junho de
1992 para prestacéo de cuidados diarios - alimentacfio, servigos pedagégicos e higiene pessoal -
a criangas de 01 a 03 anos de idade cujas familias residem na localidade em que a creche esté situada
e que encontram-se em situacao de vulnerabilidade social, conforme detalhamento confido no Plano
de Trabalho em anexo a este instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA — RECURSOS

2.1 — Este instrumento n50 envolve transferéncia de recursos financeiros da ADMINlSTRACAO
REGIONAL DO GUARA para a CRECHE COMUNITARIA DA QE 38 DO GUARA II.
CLAUSULA TERCEIRA - COMPARTILHAMENTO PATRIMONIAL

3.1 - O objeto deste instrumento envolve a seguinte forma de compartilhamento de recurso
patrimonial da ADMINISTRAcAO REGIONAL DO GUARA: cessa‘o de imOveI situado a QE 38 Area
Especial lotes 4 e 5, com area de aproximadamente 330m2 (trezentos e trinta metros quadrados), que
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destinar-se-a ao funcionamento de atividades de cuidados diarios a criangas de 1 a 3 anos cujasfamilias encontram-se em situagéo de vulnerabilidade social.
A exigéncia legal de chamamento pdblico foi observada da seguinte forma: optou—se pela dispensa dechamamento pdblico e o devido extrato de justificativa foi publicado no Dia’rio Oficial do Distrito
Federal n9 177 de 17 de setembro de 2020, pagina 32.
CLAUSULA QUARTA - PRAZO DE ViGENClA E EFICACIA
4.1 - Este instrumento teré vigéncia de 60 (sessenta) meses da data de sua assinatura.
4.2 - A vigéncia podera ser alterada mediante termo aditivo, conforme consenso entre os participes,
n50 devendo o periodo de prorrogagao ser superior a 60 (sessenta) meses.
4.3 - A vigéncia poderé ser alterada por prorrogagao de oficio, quando a ADMINISTRACAO REGIONAL
DO GUARA der causa a atraso na execugao do objeto, limitada ao periodo do atraso. A prorrogagao de
oficio sera formalizada nos autos mediante termo aditivo, com comunicagfio a CRECHE COMUNITARIADA QE 38 DO GUARA II.
4.4 - A eficacia deste instrumento fica condicionada a publicagao do seu extrato no Diario Oficial do
Distrito Federal, a ser providenciada pela ADMINISTRACAO REGIONAL DO GUARA até 20 (vinte) dias
apés a assinatura.

CLAUSULA QUINTA - RESPONSABlLIDADES

5.1 - 550 responsabilidades da ADMINISTRACAO REGIONAL DO GUARA:
5.1.1 - acompanhar a execugao da parceria e zelar peio cumprimento do disposto neste instrumento,
na Lei Nacional n° 13.019/2014, no Decreto Distrital n9 37.843/2016 e nos demais atos normativos
aplicaveis;

5.1.2 - caso considere necessario, poderé promover visita técnica in loco para subsidiar o
monitoramento da parceria, podendo notificar a CRECHE COMUNITARIA DA QE 38 DO GUARA || com
antecedéncia em relagao a data da visita;
5.1.3 — assumir ou transferir a terceiro a responsabilidade pela execugao do objeto da parceria, no case
de paralisagao, de modo a evitar sua descontinuiciade;
5.1.4 - divulgar o objeto da parceria nos termos da legislagao, mediante procedimentos definidos
conforme o que restar acordado entre as partes, sendo vedado:
l) Utilizar espagos publicitarios no imovel objeto deste Acordo de Cooperagao, ou em seus
equipamentos, salvo o espago a ser definido, visando a identificar a area ocupada, as partes
envoividas, e ainda, outras mensagens relatives 3 parceria ora firmada, entendendo-se por
equipamentos todas as paredes, érvores, cercas, muros e etc, que digam respeito as areas
previamente fixadas para o desenvolvimento do projeto,
ll) Realizar qualquer ato politico-partidario, como por exemplo assembleias, comicios, ou quaisquer
outros eventos que possam vir a ferir o principio da isengao necessério para o perfeito
desenvolvimento desse Acordo de Cooperagao;
lll) Praticar atos que frustrem ou desviem a destinagao dada pelo presente instrumento ao imovel
supracitado, sendo terminantemente proibida a delegagao ou subiocagao da area e/ou servigos.
5.1.5 - adotar as seguintes providéncias para viabilizar o compartilhamento de recurso patrimonial da
ADMINISTRACAO REGIONAL DO GUARA: cesséo de imc’wel situado a QE 38 Area Especial Iotes 4 e 5,
com area de aproximadamente 330m2 (trezentos e trinta metros quadrados);
5.1.6 — apreciar o Relatério de Cumprimento das Responsabilidades do Acordo de Cooperagao,
apresentado pela CRECHE COMUNITARIA DA QE 38 DO GUARA II.
5.2 - Sfio responsabilidades da CRECHE COMUNITARIA DA QE 38 oo GUARA ll:
5.2.1 - apresentar a ADMINESTRACAO REGIONAL DO GUARA, no ato da assinatura deste instrumento,

lofS 04/12/2020 14:41



SEI/GDF - 47328101 - Acerde de Coeperacée httpscli’sei.df.gov.br/sei/centrelador,php‘?acao=documento_impri...

es seguintes decumentes: copia do estatuto registrade e suas alteracees; inscricao no Cadastro
Nacienal de Pessea Juridica - CNPJ, emitida do site da Secretaria da Receita Federal do Brasil;

5.2.2 - executar e objeto da parceria de acordo com 0 Plano de Trabalhe, ebservade e dispeste neste
instrumente, na Lei Nacienal n9 13.019/2014, no Decreto Distrital n9 37.843/2016 e nos demais ates
nermatives aplicéveis;

5.2.3 - com excecao dos compremisses assumides pela ADMINISTRACAO REGIONAL DO GUARA neste
instrumento, respensabilizar-se per todas as providéncias necessarias a adequacae execucfie do
objeto da parceria, inclusive per:

I) Manter a area destinada as finalidades do objeto social da CRECHE COMUNITARIA DA QE 38 DO
GUARA II em perfeite estado de censervagae e manutengae. zelande pelo seu pleno funcienamente,
incluindo ainda e pagamento de tributes relatives a energia ele’trica, agua, telefenia, bem come tedo e
qualquer tributo ou pena pecunia’ria, que venha existir em razae da utilizacae do respective espace;

ll) Realizar a imediata reparacée dos danos verificades no imevel, excete es decorrentes de vicios de
construcae, devende, neste case, desde logo nefificar a ADMINISTRACAO REGIONAL DO GUARA;

III) Fazer e manter, as suas expensas, durante a ecupacée do ime’vel, seguro contra incéndie, de cuja
apolice censte, come beneficiérie, e Distrite Federal;

IV) Fazer e manter, as suas expenses, durante a ecupacae do imevel, as despesas de égua e de luz.

5.2.4 - responsabilizar—se, exclusivamente, pelo regular pagamente de todos es encarges trabalhistas,
previdenciéries, fiscais e comerciais relacienades a execucae do objeto da parceria;

5.2.5 - respensabilidade exclusiva da erganizacae cla sociedade civil pelo gerenciamente administrative
e financeire necessarie ae cumprlmento dos seus compromisses na execugae da parceria;

5.2.6 — permitir e livre acesse dos agentes da ADMINISTRACAO REGIONAL DO GUARA, d0 contrele
interne e de Tribunal de Centas aes precessos, aes documentos e as informacees relacienadas a
execucae desta parceria, bem come aes locais de execugéo do objeto;

5.2.7 — apresentar e Relaterio de Cumprimento das Responsabilidades do Acordo de Coeperagéo, no
praze de 180 (cento e oitenta) dias apes e términe da vigéncia deste instrumente.

CLAUSULA SEXTA - ALTERACAO DO ACORDO DE COOPERACAO

6.1 — Este instrumento pedera ser alterado mediante censense entre es participes ou de eficie
pela ADMINISTRACAO REGIONAL DO GUARA, nas hipoteses admitidas pela legislacae.

6.2 — As alteracees serae realizadas per meie de Terme de Apestilamente, quande se referirem a
medificacoes em itens do Plano de Trabalho, ou per Termo Aditive, nas demais hipeteses.

6.3 - As alteragoes serao divulgadas nas hipeteses em que ecorrerem per terme aditive, mediante
publicacae de seu extrate no Diario Oficial do Distrito Federal.

CLAUSULA sETiMA - RELATORIO DE CUMPRIMENTO DAS RESPONSABILIDADES
7.1 — A CRECHE COMUNITARIA DA QE 38 DO GUARA II apresentara e Relaterie de Cumprimente das
Respensabilidades do Acerde de Ceeperacae, no praze de 180 (cente e oitenta) dias apes e términe
da vigéncia deste instrumento, prerregavei per 180 (cente e oitenta) dias, a critérie do administrader
pL'Jico.

7.2 — O Relaterie de Cumprimente das Respensabilidades devera center:
I - descricae das acees desenvelvidas para a execucée do objeto, para demenstrar e alcance dos
resultades esperades;

II - documentos de cemprovacae da execugao do objeto, tais ceme Relatérie de Atividades e es
respectives documentos comprebaterios;

7.3 - A competéncia para a apreciacao de Relaterio de Cumprimente das Responsabilidades e da
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autoridade competente para celebrar a parceria, com possibilidade de delegagao.
7.4 - Caso o cumprimento das responsabilidades ja esteja comprovado no processo pela existéncia de
documentagao suficiente apresentada pela CRECHE COMUNITARIA DA QE 38 DO GUARA II ou pelo
teor de documento técnico oficial produzido pela ADMiNiSTRACAO REGlONAL DO GUARA atestando a
execuga‘o do objeto, o administrador pdblico podera decidir pelo imediato arquivamento do processo,
sem necessidade de apresentagao do Relatorio de Cumprimento das Responsabilidades.
7.5 - A apreciagao do Relatorio de Cumprimento das Responsabilidades ocorrera no prazo de 30
(trinta) dias, contado da data de sua apresentagao pela CRECHE COMUNITARIA DA QE 38 DO GUARA II.
7.5.1 — O prazo de anélise podera ser prorrogado, mediante decisao motivada.
7.5.2 — O transcurso do prazo sem que o relatério tenha sido apreciado:
| - nao impede que a CRECHE COMUNITARJA DA QE 38 DO GUARA || participe de chamamentos
pdblicos ou celebre novas parcerias;

|| - n50 implica impossibilidade de sua apreciagao em data posterior ou vedagao a que se adotem
medidas saneadoras ou punitivas pela inexecugao do objeto.
7.6 - Case 0 Relatorio de Cumprimento das Responsabilidades e o conjunto de documentos existentes
no processo n50 sejam suficientes para comprovar a execugao do objeto da parceria,
a ADMlNiSTRACAO REGIONAL DO GUARA podera decidir pela aplicagao das sangoes previstas na Lei
Nacional no 13.019/2014 ou pela adogao de outras providéncias previstas em legisiagao especifica,
garantida a oportunidade de defesa prévia.
7.7 - A CRECHE COMUINITARIA DA QE 38 DO GUARA II devera manter a guarda dos documentos
originals relat'ivos a execugao da parceria pelo prazo de dez anos, contado do dia dtil subsequente ao
da apresentagfio do Relatorio de Cumprimento das Responsabilidades.
CLAUSULA OlTAVA - SANcoEs
8.1 - A execugao da parceria em desacordo com 0 Plano de Trabalho, com este instrumento, com o
disposto na Lei Nacional n9 13.019/2014, no Decreto Distrital 37.843/2016 ou nas disposigoes
normativas aplicéveis pode ensejar aplicagao a CRECHE COMUNITARIA DA QE 38 DO GUARA II,
garantida prévia defesa, das sangoes previstas nesses diplomas normativos.
CLAUSULA NONA - DENUNCIA ou RESCISAO
9.1 - Fica facultada aos participes a dendncia do instrumento, a qualquer tempo, devendo a outra
parte ser comunicada no prazo minimo de 60 (sessenta) dias.
9.2 - A ADMINISTRACAO REGIONAL DO GUARA poderé rescindir o instrumento da parceria em caso de
inadimplemento de quaisquer das clausulas pactuadas ou o descumprimento do disposto na Lei n9
13.019/2014 ou no Decreto Distrital 37.843/2016, garantida a CRECHE COMUNITARIA DA QE 38 DO
GUARA II a oportunidade de defesa.
9.3 - A rescisao enseja a Imediata adogao das medidas cabiveis ao caso concreto, tais como a aplicagao
de sangoes previstas neste instrumento e a instauragao de sindicancia ou de processo administrative
disciplinar, conforme a peculiaridade dos fatos que causaram a necessidade de rescisao.
CLAUSULA DECIMA - CUMPRIMENTO A0 DECRETO DISTRITAL N9 34.031/2012
10.1 1 Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a
Corrupgéo, por meio do telefone 08006449060 (Decreto n9 34.031/2012).
CLAUSULA DéCIMA PRIMEIRA - FORO
11.1 - Nos casos em que n50 for possivel solugao administrativa em negociagao de que participe o
orgao de assessoramento juridico da administragao pdblica, fica eleito o Foro de Brasilia, Distrito
Federal, para dirimir quaisquer dL’Jvidas ou conflitos decorrentes da parceria.
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Brasilia-BF, 03 de Dezembro de 2020.

Pelo Distrito Federal:

LUClANE GOMES QUINTANA

Administradora Regional do Guaré

_-’}
Pela CRECHE CUMHNI-TEHIA DA QE 38 DO GUARA ||:

1:1"
9?" _ __’___ _

ROBERTO FLORENTINO DA COSTA

DiretorP‘reslde-nte da Creche Comunitéria da QE 38

ANEXO I DO INSTRUMENTO:

32654875

32655101

32655253

32655451

Documento assinado eletronlcamente por LUCIANE GOMES QUINTANA « Matr.1692998-S,
Administradorla) Regional do Guaré, em 03/12/2020, 3:15 17:49, conforme art. 69 do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diério Official do Distrito Federal n9 180,
quinta—feira, 17 de setembro de 2015.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br
/sei/contro|ador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgaofiacesso_externo=0
verificadorz 47328101 cédigo CRC= 92F917E4.
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