
Secretaria de Desenvolvimento e Assistência SocialSecretaria de Desenvolvimento e Assistência Social

Edital de Chamamento Público nº 001/2020 – SDAS
Republicação com Retificação

ANEXO III
Minuta de Acordo de Cooperação

Acordo de Cooperação nº XXXX/2020

Pelo presente Acordo de Cooperação, de um lado, o  MUNICÍPIO DE GUARULHOS ,  pessoa jurídica de
direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 46.319.000/0001-50, com sede na Avenida Bom Clima, nº
49, CEP: 07196-220, doravante denominado ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, representado pelo Secretário
Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, em razão da competência de delegação atribuída pelo
Decreto  Municipal  n.º  21.172/2001,  e,  de  outro  o/a  (razão  social  da  OSC),  doravante  denominada
simplesmente ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL , inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
CNPJ sob n.º (CNPJ da OSC), com sede na (endereço da sede da OSC), representada por seu dirigente
(nome do dirigente da OSC), portador da cédula de identidade de número (número do RG do dirigente da
OSC), inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas sob o número (número do CPF do dirigente da OSC),
residente e domiciliado em (endereço residencial do dirigente da OSC), firmam este instrumento de comum
acordo e na melhor forma de direito, celebrado com fundamento na Lei Federal n.º 13.019/14, alterada pela
Lei Federal nº 13.204/15, e do Edital de Chamamento Público n.º 001/2020 – SDAS (Republicação) .

I  –  DO OBJETO:  Implementação e  execução indireta,  por  Organização da Sociedade Civil  (OSC),  de
Serviço  de  Acolhimento  Institucional  –  Modalidade  “Comunidade  Terapêutica  de  Interesse  Social”
especializada no atendimento das pessoas dependentes químicos de álcool e outras drogas, em regime de
acolhimento  institucional,  para  pessoas  com  18  (dezoito)  anos  ou  mais,  do  sexo masculino,  com  o
fornecimento mínimo de 30 (trinta) vagas , número que poderá ser ampliado para 50 (cinquenta) vagas  a
partir  do  segundo ano de vigência  do  termo,  a  ser  executado em espaço pertencente  à  Prefeitura  de
Guarulhos, situado à Rua Particular, 635 – Nova Ponte Alta – Guarulhos ( SP) – CEP 07179-494. (NR –
Retificação 001)

1.1.  O  atendimento será  destinado  aos  munícipes,  de  acordo  com  os  critérios  estabelecidos  pela
Administração Municipal, sob o regime de acolhimento institucional, por período pré-definido, renovável, se
necessário,  após  avaliação  da  equipe  interdisciplinar  das  clínicas  referenciadas  e  do  Serviço.  (NR  –
Retificação 001)

1.2. Os serviços serão prestados de acordo com as especificações, condições e tudo o que consta do Edital
de Chamamento Público nº 001/2020 – SDAS, que ficam fazendo parte integrante do presente instrumento,
independentemente de suas transcrições.

1.3. – Ficará a cargo do MUNICÍPIO solicitar o acolhimento institucional.

II  –  EXECUÇÃO  DOS  SERVIÇOS:  Os  serviços  ora  ajustados,  referidos  na  Cláusula  Primeira  serão
executados  pela  ORGANIZAÇÃO  DA SOCIEDADE  CIVIL,  com  sede  administrativa  na Rua  ____,  no
endereço constante do Item I, com e sob a responsabilidade do profissional responsável técnico apontado
no Plano de Trabalho.

2.1. Fica o MUNICÍPIO imbuído da prerrogativa de transferir a responsabilidade pela execução dos serviços,
no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade.

III – DAS OBRIGAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CI VIL

A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL obriga-se a cumprir o objeto deste Acordo, observando, além do
Edital de Chamamento Público, as seguintes disposições:
a) Prestar, por meio de seu corpo técnico, todo o  atendimento conforme proposta apresentada, vedada a
terceirização, salvo no caso de exames laboratoriais ou outro procedimento clínico subsidiário inerente à
terapêutica adotada; (NR – Retificação 001)
b) Manter regime de acolhimento institucional por 24 horas ininterruptas durante o período de atendimento;
(NR – Retificação 001)
c) Manter equipe multidisciplinar 24 horas por dia;
d)  Possuir  condições  de  prestar  atendimento  pós-crise/surto,  oferecendo condições  ao  usuário  que  se
mantenha fora da tutela da unidade para prosseguimento do atendimento nos CAPS e/ou ambulatórios;
e) Realizar, durante o acolhimento institucional, exames complementares que forem necessários;
f) Prestar assistência clínica e médica sempre que necessária;
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g) Garantir a troca de informações entre outros integrantes da clínica e a Comissão Técnica;
h) Dar atendimento psicoterápico aos atendidos;
i) Promover a orientação multiprofissional à família do atendido;
j) Sujeitar-se à fiscalização dos serviços realizados pela Comissão Técnica;
k) Garantir à pessoa em atendimento o direito de desistência, exceto nos casos de acolhimento institucional
involuntário  ou  compulsório,  sem  qualquer  tipo  de  constrangimento,  devendo  tal  fato,  se  ocorrer,  ser
imediatamente comunicado à Administração Municipal e à família do atendido; (NR – Retificação 001)
l)  Comunicar imediatamente à Administração Pública e à família do atendido eventual  caso de fuga ou
evasão;
m) Atender à solicitação de acolhimento institucional, a cargo da equipe técnica da Administração Municipal,
no prazo máximo de 3 (três) dias úteis;
n)  Promover,  sempre  que  necessário,  a  adequada  remoção  do  atendido,  quando de  intercorrências
médicas;
o) Fornecer relatórios sobre o desenvolvimento do atendimento, conforme solicitação da equipe técnica da
Administração Municipal; (NR – Retificação 001)
p) Fazer solicitação à equipe técnica da Administração Municipal,  quando for necessária a prorrogação do
acolhimento institucional de qualquer atendido, com prazo de 30 (trinta) dias antes do vencimento, colocando
anexo pedido médico comunicando a necessidade;
q) Em hipótese alguma, cobrar qualquer valor, de qualquer natureza, diretamente do atendido, ocupante das
vagas fornecidas através da celebração do presente instrumento, ou de seus familiares, nem exigir  que o
atendido, ou seus familiares, assinem fatura ou guia de atendimento em branco; (NR – Retificação 001)
r) Submeter-se à fiscalização e acompanhamento realizado pelo MUNICÍPIO para averiguar a evolução do
atendimento, o cumprimento das obrigações pactuadas, a manutenção das informações prestadas, quando do
credenciamento,  referentes  ao  perfil  da  clínica,  suas  especialidades  de  atendimento,  quadro  clínico  e
acomodações; (NR – Retificação 001)
s) Possibilitar o livre acesso do MUNICÍPIO, ou de algum de seus integrantes, a qualquer tempo, às suas
instalações físicas, aos prontuários e relatórios referentes ao(s) atendido(s) por ela indicados.
t) Atender aos beneficiários com elevado padrão de eficiência e estrita observância ao Código de Ética de sua
respectiva categoria;
u)  Responsabilizar-se exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais  e
comerciais relacionados à execução do objeto, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária do
MUNICÍPIO a inadimplência da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL em relação aos referidos pagamentos
ou aos danos decorrentes de sua execução;
v) Comunicar por escrito, com prazo de no mínimo 60 (sessenta) dias corridos de antecedência, eventuais
pretensões de alterações no objeto, grupos, forma de execução ou intenção de denúncia da parceria.

IV – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
O MUNICÍPIO obriga-se a cumprir o objeto deste Acordo, observando, além do Edital de Chamamento Público,
as seguintes disposições:
a) Oferecer contrapartida à Organização da Sociedade Civil selecionada, nos termos do item XII do Edital de
Chamamento Público e da Cláusula VIII deste Acordo;
b) Exercer regulação, controle e avaliação dos serviços prestados, autorizando os procedimentos a serem
realizados;
c) Prestar as informações necessárias, com clareza, à OSC, para execução dos serviços;
d) Vistoriar, periodicamente, as instalações da entidade prestadora de serviços, para verificar se persistem as
mesmas condições técnicas básicas comprovadas na ocasião da assinatura do Acordo de Cooperação;
e) Designar, mediante documento hábil, servidor para supervisionar, fiscalizar os procedimentos e acompanhar
a execução dos serviços.

V – DA EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO
5.1. Os serviços, objeto deste Acordo, deverão ter a sua execução iniciada, no prazo de 03 (três) dias úteis
após solicitação do MUNICÍPIO, com o acolhimento institucional do atendido.

5.2.  O MUNICÍPIO acompanhará  diretamente  a  prestação do  serviço,  esclarecerá  dúvidas  e  questões
porventura não tratadas na especificação dos serviços arrolados no edital de Credenciamento e poderá,
inclusive, fornecer informações, em caráter sigiloso, referentes ao prontuário médico do atendido.

5.3. O MUNICÍPIO poderá propor as penalidades indicadas na Claúsula VIII, desde que verifique falhas que
comprometam a qualidade dos serviços e/ou inobservância das obrigações pactuadas.

5.4. A fiscalização exercida pelo MUNICÍPIO, sobre serviços ora contratados, não eximirá a ORGANIZAÇÃO
DA SOCIEDADE CIVIL de sua plena responsabilidade perante o MUNICÍPIO ou para com os atendidos e
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terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução deste Acordo.

5.5. A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL facilitará ao MUNICÍPIO o acompanhamento e a fiscalização
permanente dos serviços e prestará todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelos servidores do
MUNICÍPIO designados para tal fim.

VI – DA VIGÊNCIA
O ajuste terá a vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, atendidas as condições previstas em
Lei.

VII – DA CONTRAPARTIDA
7.1. A contrapartida a ser fornecida pela Administração Pública à OSC selecionada através do certame
disciplinado no presente Edital será a cessão de uso do espaço público citado ao item 1.1 da Cláusula
Primeira, nos termos do disposto na Lei Municipal nº 7.281/2014, ficando a cargo da OSC selecionada a
adequação do espaço para a execução dos serviços objeto do presente Edital, bem como a obtenção de
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, Alvará da Vigilância Sanitária, CNAE, Alvará de funcionamento
municipal, etc. (NR – Retificação 001)

7.2.  A OSC selecionada  deverá  utilizar,  ao  menos,  60% (sessenta  por  cento)  da  área  cedida  para  a
execução dos serviços aos quais aludem este Edital, podendo explorar os outros 40% (quarenta por cento)
para outras finalidades, na forma da Lei. (NR – Retificação 001)

VIII – DA DENÚNCIA E RESCISÃO DO ACORDO DE COOPERAÇ ÃO
8.1.  Pela execução da parceria em desacordo com o(s) plano(s)  de trabalho e com as normas da Lei
Federal n.º 13.019/2014 e da legislação específica, a Administração Pública poderá,  garantida a prévia
defesa, aplicar à organização da sociedade civil as seguintes sanções:
a) advertência;
b) em caso de reincidência, quando identificadas irregularidades na execução deste Acordo, emissão de
notificação à OSC para que apresente defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias corridos, a partir de seu
recebimento, e proceder ao saneamento com o cumprimento da obrigação, dentro do prazo máximo de 30
(trinta) dias, também a contar de sua notificação. Não apresentando defesa no prazo acima descrito (dez
dias),  nem  tampouco  corrigindo  as  irregularidades  apontadas,  fica  aberta  a  possibilidade  de  extinção
unilateral do presente Acordo, a critério da Administração Pública, independentemente de novo aviso; 
c) suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou
contrato com órgãos e entidades da Administração Pública, por prazo não superior a dois anos;
d) declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com
órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
que será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II.
8.1.1. As sanções estabelecidas nos itens B, C e D são de competência exclusiva do Secretário Municipal
de Desenvolvimento e Assistência Social,  facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
prazo de 10 (dez)  dias  da  abertura de  vista,  podendo a  reabilitação ser  requerida  após  dois  anos de
aplicação da penalidade.
8.1.2. A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da infração.

IX – DO FORO
9.1. As partes elegem o foro da Comarca de Guarulhos para dirimir quaisquer questões oriundas deste
Acordo, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.
9.2. É obrigatória, nos termos do art. 42, XVII da Lei Federal n.º 13.019/2014, a prévia tentativa de solução
administrativa de eventuais conflitos, com a participação de órgão encarregado de assessoramento jurídico
integrante da estrutura da administração pública;

E por estarem certas e ajustadas, firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de
02 (duas) testemunhas, para que surta todos os efeitos legais.

Guarulhos (SP), _____ de ________________ de 2020.
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