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l)rocesso n" 202 I 00006054379

ACORDO DE COOpf,,RAÇÃO N". 37t t2021 que

entre si celebram o ESTADO DE GOIÁS por meio

DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

e a FUNDAÇÃO DE ApOIo f,
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA E TEcNoLoGIA DE MINAS GERAIS

- FADECIT - p.ra os fins quc cspccificam:

O ESTADO DE GOIÁS, por intermedio da SECRETARIA DE ESTADO DA

EDUCAÇÃO, com sede em Goiânia, Capital do Estado de Goias, situada na euinta Avenida,

Qd. 71, 212, Setor Leste Vila Nova- CEP: 74.643-030, inscrira no CNPJ sob o n.o

01.409.705/0001-20, represenrada por sua tirular, ApARECIDA DE FÁTIMA GAVIOLI
SOARES PEREIRA, brasileira, casada. professora, poíadora da Carteira de ldentidade n"

368625 SESDC/RO-2" Via e CPF no 329.607.192-04 e a FUNDÂÇÃO DE APOIO E

DESENVOLVTMENTO rrA EDUCAÇÃO, CrÊNCrA E TECNOLOCIA DE MINAS

GERAIS - FADECIT, inscrita no CNPJ: 01.166.492,/0001-52. situada à Rua das Tangerinas,

n'933, Baino Vila Clóris - CEP: 31744-108 -Belo l{orizonte/MG. nsste ato representado por

JAQUELILNE ÁUln RIBEIRO, Presidente e Conselheira da Instituição acima qualificada,

inscrita no CPF sob o n' 939.960.716-04, RG: 67420 - CITEA - MC, doravante denominada

FADECIT, com fundamento no que dispôem a Lei Estadual n" 13^019/14 e tendo em vista o que

consta do Prooesso n".202100006054379, resolvem lirmar o presente Acordo de Cooperação,

quc será regido pclas cláusulas c condições que seguem:

CLAUS[JLA PIIIMI,I RA . I)O OB.IETO

Este Acordo de Cooperação Técnica tem por objeto a Implementação do

Programa de AlÍabetizaçào em Inglês por meio do concurso cultural denominado "Olimpíadas

do Saber", com o objetivo de incentivar o aprendizado da Língua Inglesa no Estado de Goiás,

utilizando-se o processo neurolinguístico de aprendizado através da métrica de sons, por

S€.rclaÍiô de Estado de Êducôçào
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rtcrmrdio da lcrrarncnta r-tcnoniinada dc "'l'atrr:iinha do lngkis'. tle proprie<.ladc do IP(:lM -
rstituk) de l)csquisu du Cliôncia da Mctrica.

PÂRÁCtL,{rO Ui'llCOr Estabcleceu-sc que as "Olinlpíadas do Sabcí'ocorrerào

o ('oicgio l-istariual CIiPI CÂS1'F.I .O BR,,\NCO - ( ioiânia '. G0. pelo períoeiu de 60 dias.

nglobando U5 turmas ilo Lnsiuo \.1ódio. e os sen,idores intcrsssados en) pafiicipâr do proicto.

C SULA StiGtlNDil - D;lS Illi'f^S I,l tiASLS I)[ l,:Xl:CUÇAO

As metas c fases de execução estâo eslúelecitlas no Plano de 1'rabalho, parle
ltegrante deste Aj uste.

( tt..,\. Li§ t_i l .À'rE RCII I l{A - t}Â llx ti(' l..r(tA( )

0 processo de execução se dará conforme o cranograma descrito rro Plano de

ratralho anexo aos autos.

(.1-ÂtlSt;LÂ Qt);lltJ'A - DAS OBI(l(;Â(' tis I)Âs P..\lr]'lls

Cada um dos partícipes possuirá as obrigâçôes a seguir delinidas com o intuito de

riciar a parccria.

PAR/IGRÀrO PRIMEIRO: Compcte à Fundâção dc Apoio e Dcsenvolvimento

a Educação. Ciôncia e l'ecnologia dt MG -FADECIT, cünforme previslo no Plano de'l"rabalho:

a) viabilizar il reali?âçào do Pmjeto "Olirnpíadas do Saber", eru um Côlógio

Estadual. escolhido pela SEDIJC/SUCEAR;

ir) Dispo nibilizar o n1ôtÊrial necessário paÍa a cxecuçào do proieto' çonlorme

pr()posta. I jll (ccnt() c cirlqücntü e oito) kils Jc r\1I'abctizaçàtr

l(rconhecinrento lionilico cnr lnglôs t [:AI):

c) I'r'opiciiir r plcnliaÇâo desctilit no Plano dc'l rehalho.

PARÀGIfAFOSEGUNDO:Compct()àsecretariâtleEstadadaE<lucação-CO:

a) Disponibilizar uma unidade Escolar que alenda à proposta do Projeto proposto

eia FADEC[]'. a principio deÍjnicio como modclo o Colégio [stadual CEPI CASTELO

Z
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BRANCO - Goiânia - GO, pelo período de 60 dias, englobando 05 turmas do Ensino Médio,

facultando ainda a participação de servidores, pam o desenvolvimento do Projeto;

('l.Alrsllt.^ QUINTA - DÂ FISCALIZAÇ O B RI,]PSONSABILTDADES

A Íiscalização do curso será realizad4 pela SEDLIC. especificadamente pela

Cerôncia de Avaliação de l'olíticas e Programas Educacionais (SUGEAR), responsivel pela

oferta e realização do Projeto "Olimpíadas do Saber"

PARÁGRAFO Úxtco: A SEIIUC/GO assume quaisquer riscos de relaçâo

elupregatícia cxistente com seus luncionários ou de seus órgãos. isentando a FADECIT de

quaisquer obrigações legais, trabalhistas, previdenciárias ou de caÍáter social ou pecuniário.

USULA SEXTA. DA PROPRIEDADTT INTEI,ECTI-IAL

A vigência do presente Acordo, se dará até 06 de dezembro de 2021, contados a

partir da assinatuÍa do presrn:e Acordo, com possibilidade de prorrogaçâo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Havendo interesse pela prorrogação do Projeto por

qualquer das panes, a inleressada- deverá notificar oficialmente a pane contriíri4 anteriormente

à data de encenaÍnento da cessâo aqui pactuada, paÍa que esta explesse de maneira tbmal a sua

anuência com a pronogação.

PARÁGRArO TERCEIRO: Qualquer uso de matérias por qualquer das partes

para lins diversos ao constanle no presente Acordo, dependerá de aprovação prévia e por escrito

da outra Parte.

CLAUSULA S 1ilr.rA - DAS DISPOSIÇ r.rs cEItAls

Nãohavemvínculodequalquernaturezáentreosinstrutores
indicadoícontratados pela FADECIT, nem tampouco entre o público participanle, renunciando-

ie expressânente a qualquer direito ou obrigação no âmbito trabalhista, cível, penal,

ldministralivo, securitiírio, previdenciário ou outÍo.



(.I,AI.;STIL.,\ OITAVA - DOS RECURSOS T'INANCEIITOS

Este instrumento não envolve translerência de recursos financeiros entre os
ranícipes. Apenas materiais e apoio iogístico fornecido pela FADECIT, conforme apresentado
lo plano de trabalho.

('LÂUStrLA NONA - l)A VIC; j\i( lÂ

O presente Acordo de Couperação terá vigência a contar da dau da publicação no

)iário OÍicial do Estado. até o dia ü6/12n021, podendo ser prorogado a critêrio das partes.

lesde que requerido em até 60 (sessenta) dias antes de seu vencimento.

PARÁCRAFo illttcfl: À realizrção do Projcto "Olimpiadas do Saher."
niciará após a assinatura Co presente Acordc, notadamente accrca das tratativas administrativas.

ct-

() <lispos«r nc:itc i\c{}rdo de Cooperaçi'ro prxlcni scr altcrado. tle conrum actlrdo

rckrs l'articipcs. nrcdiante a cclebraçio rJe tci'mo aditivo.

cI-^tistit,A l) PRrlltiillÁ - D,\ lutscls o

O presentc Acordo de Cooperaçâo poderá scr denunciado a quâlquer tenlpo. sem

inus para os partícipes. rnediante aviso escrito com a ruttecedência minima de 30 (trinta) dias. ou

le imediato. na hipotese de descumprimento de qualquer das suas cláusulas, benr como, resilido

ror mútuo acordo ou pela superveniência de norma legal ou administrativa que o torne

ncxequível,

(:LÀ [.]Sl : 1.,\ I)l'lCl]l'\ SIj(.;t, Nl)A -- t)A c:oNClLL,\(]AO Il NIIi,DIAÇ AO

Os conflitos que possam surgir relativamente ao aiustc decorente deste Acordo

le Cooperação. acaso nâo puderem ser equacionados de forma amigável, serão, no tocânte Aos

Jireitos patrirnoniais disponiveis. slirmetidos à arbitragem, na fbrma da Lei no 9.i07, de 23 de

retembro de 1996 c da [.ei Complementar Estadual no 144, dc 24 de julho de 201 8. elegendo-se

Jesde já para o seu julgamento a CÀMnne DE CONCILIAÇÀo, MEDrAÇÃo E

ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes

_l



)ilrit ittdicilr ers arbitros c rcnuncianCo exprsssanrcntt: à.iurisdiçi-ro c tutela do i)oder.ludiciário

rlra .iulganrcnto desscs con Íl itos".

(.I,A

O presente instrunrento devcrá scr publicado. por exlrato, na imprensa oficial do

Estado, correndo as Çustas por conta da SEDLJC. como condiçâo de eticácia, conforme disposto

no aí. 6l , parágrafo unico da Lei n" 8.666/93.

( t.,(trsr I...\ l)F:,('llllA (Jtl;\l{-l'r\ - l)() f'(}lto

Os partícipes elegem o l'oro da Comarca da capital do Estado de Coiás para dinmrr

ventuais conflitos de interesses decorrentes deste Acordo de Cooperação "l ecnica,

I por estarem assim acorda<ios, os paíícipes flrmam o pre§eÍ{e Acordo de

ioopcração, em 03 (tLês) vias dc igual teor e fonna. a presença das testemunhas abaixo. para

ue produza os devidos e legais efeitos.

SÍICRETARIA DE ESTADO DA CI)UCAÇÃ0. em Coiânia, lQ do mês

de 2021 .c

APARE,CIDA DE FÁTIMA GAVIOLI SO

SccretriLria dc Estado da Educa

JAQU ll,i\ llllltllli
Representante da I"ADECIT
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