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^coRDo 
DIi coopERÂÇÃo N". 633 / 2021 quc

cntrc si cclcbrilnr o Estado dc Goiás por mcio DÂ

SIiCRUTT\RIÀ D[, IiSTTIDO DA IDUC^ÇÃO e a

cmprcsr CÂROLINA C/{N!POS ASSESSORI^ E

CONSULTORIAS EDUCÁCIONAL EIRELI

(\'OZES D^ EDUCAÇÂO), para os fins que

cspccificam:

O ESTÀDO DE GOIÁS, por irtcrmédio da SECRETARIÀ DE ESTADO DA

EDUCI\ÇÃO, com sede em Goiânia" Capital do Estado de Goiás, situada na Quinta Avenid4 Qd.

71, 212, Setor Leste Vila Nova, CEP: 74.643-030, inscrita no CNPJ sob o n." 0l .409.705/0001-

20, represenrada por §ua ritulaÍ, r\PÂRECIDA DE FÁTll\tA GAVIOLI SOARES PEREIRÂ,

brasileira, casado, professora, poíadora da Carteira de ldentidade no 368625 SESDC/RO-2" Via e

CPF n" 329.607.192-0.1 doravante denominada "PARTÍCIPE 1", e a empresa CÀROLINA

C,\t\IPOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI, inscrita no CNPJ

sob n" 32.725.832/0001{ l, corn sede na Rua do Marques, n" ll8, CXPST 0021, Baino

Pamamirim, Recife{PE, CEP: 52.060-280, doravante nomeada VOZES DÁ EDIICAÇÀO, nesre

ato repÍesenlada por sl]a representânte legal a SÍa. CAROLINA DE OLMIRÀ CAI\IPOS,

titulaÍ do RG n" 1823682 - SSP/DF e inscrita no CPFA,IF sob n 903.12ó.861-53, com enderço

naRua Seúbal,56ó1201, CEP: 51.030-010, Recife/PE, aqui denominada de'?ARTÍCIPE ll", por

interesse comum resolvem firmar o presente ACORDO DE COOPERAÇÃO, sujeitando, se às

disposições da Constituição Federal e Estadual aplicando-se, no que couber, o disposto no aíigo

I 16 da Lei Federal n" 8.666-1993, para os fins estabelecidos nas cláusulas e condições adiante

pactuadas:
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CLÂUSUL.\ PRIiIIEIRA - DO Ot}JETO

O presente Acordo de Cooperação tenr como objeto Disponibilização de Íecursos

tecnicos com a alocaçao de profissional na SECRETT\RL\ D/f EDUCAÇÂO para auxiliar na

elaborapo e no desenvolr.imento de pniticas e políticas voltadas para a mitigação dos impactos

da pandemia do noro Coronarirus (Corid-I9) na Rede hrblicr Estadual de Ensino, por meio do

apoio à construçào e monitoramenlo do plano de rctomo as atividades prescnciais, seguindo os

protocolos sanitários, e da recomposição drs aprendizagens prejudicadas pela suspensão das

atividades prcsenciais.

PARÁGRAFO UNICO - O objeto em comento será desenvolüdo nas unidrdcs

escolares relacionadas, conforme lista anexada ao evento no 000025214418 dos autos do processo

20210000603508{ sEr!

CLAUSULA SEGUNDA - DO PLI\NO DE TR.I\BÀLIIO

As açôes e aür'idades a serem implementadas para o desenvolvinento do objcto

estão contidas no Plano de Trabalho na qualidade de Anexo I, contendo objetivo, justiíi«rtiva,

metas, açôes e prazos.

PA&{GRAFO UNICO - O PlaDo de Trabalho pode ser revisro ao longo dr

rigência do presente Termo, sempre que necessário e desde que não comprontetr o objeto deste

instrumerto, devendo as modificações funrns devem ser formalizadas mediantc aditivo contmnml

as§nado por ambas as paÍtes.

CL USULA TERCEIRA - DAS ATRIBUI ES/ONRIG.\Ç [:S

I - PARTICIPE II:

l. disponibilizar consultoria educacional rrr /oco para apoio no descllvoh inlcltto

das ações e atiridades inerentes aos temas previstos no Plano de Trabalho;

2. auxiliar no monitoranrento e na avaliação tlo Plano de Retonxl às atividatics

presenciais nas unidades escolaresi

3. apoiar a comunicação com a Rede Ptiblica Estadual de Ensiuo e conl os d!'tnnis

atores envolüdos com o tema do retomo às atividades prescnciais nas unidades cscolres:
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{. apoiar, por meio di aluaçJo da consultoria in loco, a recomposição das

aprendizagens prejudicadas pela suspensão das atiridades presenciais;

5. fomecer os levantanrentos relacionados à identiÍicação de práticas e polÍticas de

recomposiçio de aprendizagens utilizadas em outros paises e eíados da Federação;

6. colaborar para a elaboração de documento orientador que adapte e sistematize

pniticrs e politicas dc rctomposiç50 de aprendizagens à Rede Pública Estadual de Ensino.

II - PÂRTiCIPE I:

l. €Brânlir r atuaçào da proÍisional que prestafii consultoria técnica especializada

junto à equipe da Partlcipe I responsivel pelo Plano de Retomo as Atiüdades Presenciais e pela

recomposição das aprendizagens afetadas pela pandemia da Corid-19;

2. fornecr local de trabalho (computador, cadeira e mesa) para a alocação da

profissional que prestani a consultoria técnica e especializada nas dependências da Partícipe I;

3. permitir o rabalho remoto da profissional técnica caso seja imposto o

distanciamento social como medida de contenÉo da pandemia e a PartÍcipe I üspeuse seus

sen'idores;

,1. disponibilizar todas as informações e todos os documentos necessários para a

realização do objetiro do presente Termo e seu Plano de Trabalho (Anexo I);

5. manter, em seu sítio oÍicial na intemet, a parceria celebrada e seu respectivo

plano de trabalho até 180 (cento e oitenta) dias após o respectivo encerramento;

6. proceder à publicação resum ida do Acordo de Cooperaçâo e de seus aditamentos

no Diário Oficial do Estado, no prazo legal de até l0 (dez) dias conidos contados da data de sua

assinatura, contendo obrigatoriamente, o nome das paíes, objeto e prazo de duração;

7. promover o monitoramento e avaliaçâo do cumprimento do objeÍo da parceria;

8. definir a coordenação local responsável pelo acompanharnento das aSes

preüstas do Plano de Tnbalho em parceria com a Participe ll;

9. compartilhar com a PaÍícipe tl todos os dados e infornlaçõcs que possibilitem a

avaliação de impacto do objeto deste Acordo;

10. trabalhar junto a Paíícipe ll para implernentaçío do disposto no Plano de

Trabalho e participar de encontros a fim de discutir stahrs e cncaminhamentos;
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I l. lr l',utici1t I tr'cottlt,,'tc rlttt'lorl,'s os rlillilos inlclcclruris plrlrinronilris (inclusiçr'

ltlll.,r.tis c c(rll\'\or) ltlx\'ir!tl;trlrrr ltos l§ ltttlrulr'rtlos tcxli/x(los pcllr r.rrrprrst l)rtrticipr. ll,

[\rlan!'cnl ('\\'llrsi\ iun\'lll(' i\ ul('snrl.

('1.,\trsl r 1,.\ (rt r-\R'l',\ - l),\s ('olll rN l(',\(- l.:s

l'lrt-lo sr' ('s|§ilic:l(lo cnl conlliitio. lorhs ls cornrrniurçtlcs ltqrri prc.r'ishrs scr':)o

li'itls 1rx sstrit0, (liri$i(l.N xos l'rutltipcs, touro tlcsilurrrlo ltrriro, c urlrcgucs pcssorlnlcntc ou

1.r''r inttnnr\lio rl(' srl \iço l.trrsl:tl tont ltIiso tlc rrccbintcrrtrt. orr Iirrtllt, por qullqucr nrr.io clclrrinico

(l!' lnlllsnlissl.) (L' inl'l.rrultst\cs rlrrr. cortlinllc t srr:r corrclrrslot

I - l',\Rl'lclIl.: l. situurl.r nl Quinr:r ulcnirll, Qd. 71. l.l, 212, Sclor l,cslc Vil§

Nor:l Cli[': 7].ôli-0i0, (loirirri.r'(i(). ttos cuirl;trlos rlit Stcrttáriu tllr liduclçlio. Àpsrccitl:r tlc

Fltiur:r (r'lrioli.

tl - l',\tlf iClPE ll, sctlç' nr llu:r tlo lrluqucs, n" llS, CII,S'I' 0021, lhimr

l\mrnririur. Clil': 5].060-l§0, Rcciltl)li,

P.\ll,icR.'\l:0 (tXtCtl - À couuuricrç:lo orul ulo constitui couruuiclrçlo prr,r

(.ti'ihls dNte Tcnno. Cldrr plrtícipc podcni nludlr scu cn(lcrcço x quxlqucr lcrupo r,./ou tLsignu

qu!. ils c(\ unicsç&.s suprr aludidrs scjrnr tlirccionlths l)úÀ ultrn pcssou, c'nr oulro t'lür'rso,

dxnd(r Nuh!'cilllcnto, por cscrilo, p:tra outÍil prllc.

C trsut,^ QtIN'l'^ - l)A vlc NCL\

O pr.-.sclltc Acordo tlc Coopcraçllo YigcLÍ por I (tto\.c) utcsr,'s. u corülr tlu tlitl tlç'

sur Írssinxturi, podtrdo scr pronogltlo, nlc(liaut§'l'cnn0 Âtliliro, por crptcssu nr:tnili'sl:rçllrr tllts

partcs signrtárirs dcstc instnlmclto.

P,\R,(GR^tr() itlitco - Âs cliusul;ts tlo prcsc[lc 'l'!'tIllo po(l('ll scr ultclirrlirs u

quelqucr tcrnpo duranlc il su:r ligônci:r, tlcsrlc quc nmnil'r.'slltlo o irtl!'rr'ssc. rlct irllttttrrtk'

justilicndo. nledi llc a cclebrnçrio tlc tcrnro ndilirt quc inlcg,rurii o Acor(lo tl" Coopcrltç;lo otit

cclcbrado c dcsde quc nâo scja nrotlilicado o otúcto proposlo.
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CLÂUSULA SENTA. DAS ALTERA ES

Este inírumento poderá ser alterado, por mÍúuo entendimento entre os partícipes,

duraflte a sua ügência, medialte Tenno Aditivo, de comurn acordo entre as partes, exceto no

tocante ao seu objeto, üsando aperfeiçoamento dos trabalhos, desde que tal interesse seja

manifestado, preüamente, por escrito, com antecedência mínirna de 30 (trinta) dias.

C USULA TII\1,\ - DO ACONIPÂNIIAIVIENTO E DA FISCALIZAÇ o

A PARTiCIPE I realizani o acompanhamcnto, fiscalização e avaliação da

execuÉo deste Acordo de Cooperação por meio da servidora PATR,CIA I!ÍORAIS

COUTINHO, CPF: 959.348.475/20, lotada na Superintendência de Organização e Atendimento

Educacional, ê a PARTiCIPE II, por meio de sua responsável legal Sra. CAROLINA DE

OLIVEIRA CAIIIPOS, inscrita no CPF sob o n" 903.126.861-53 e portadora da caíeira de

idenüdade de n" 1823682/SESP DF.

cl-Áusul-Â orTA\â- Do r\toNIToRAlríENTE E AVALTAÇÃO

Conforme informações emitidas pela Gestora do Ajuste, designada pela Portaria IP

466512021, anexada ao evento 000025593619 do Processo No 202100006035084, o

monitoramento da execução ,las ações se daÍá da seguinte forma:

l. Implementação do Protocolo de Biossegurança seni por meio do Pairrel de

Monitoramento üsualizado no Iink abaixo:

httos://aoo.nowerbí.com/view?r=vJrlj oiMTk4YWO I NTktZDdiNC00YiY0LWJk

I6I 0MzFiLWIvYWOINDr2Nv04 Mw.l wo,3NTODMIOG ViNmElY iAxT'fF)ÍirÁdC iY77.m L

YyMjBiNTZkNCJ9.

2. Forma$o do Protocolo de Biossegurança - Live formativa com as regionais e

suas unidades escolues;

3.Comunicação do retomo seguro realizadojunto a Chefia de Comunicação através

dos canais da Seduc e Orientações Pedagógicas.
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CLTIUSUL,\ NON^ - DOS RECURSOS E I\!^TERIÀIS

O presente ajusle não envolve repasse de recursos financeiros entÍê os pâíícipes

para execução do seu objcto.

ct,^usut,^ t) CINI/I . DA RESCI o

A rescisào do Acordo de Coopcração poderá ser efetivada por:

I - inadimplemento de quaiqucr das cláusulas pactuadas;

ll - nâo ctmprinrento das obrigações assumidas e preüamentô estabelecidas;

lll - acordo entre as partes reduzido a termo, tendo em üsta o ínteresse público;

Ill - caso fortuito ou força uraior que impossibilite a execução do Termo.

P.tR iGRAFO ÚNICO- A intenção da rescisão deverá ser formalizada por escrito

no prazo mínimo de 30 dias antes da concretiztção do ato rescisório.

CLAUSULÀ DECI]\I,\ PRINIEIRA - DOS CASOS O]IIISSOS

Os casos omissos no pÍesente ajuste serão resolvidos de comum acordo entre os

participes, podendo ser firmados, se necessários, Acordo de Cooperação que serão parte integrante

deste instrumento.

USULA DECIN{A SEGI.JI\'DA - DA PUBLICA o

A SecretaÍia de Estado da Educaçâo proüdenciará a publicação do extrato deste

Acordo de Cooperação no Diiário OÍicial do Estado, nos termos da legislação ügente.

C USULA D CIMA TERCf,IRÂ - DÀS DISPOSI ES ['INAIS
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descumprimento ou atraso no cumprimento se este for deconente de circunstâncias que estavan

além do seu controle razoável.



PAúGRAFO SEGUNDO: O não exercicio de um direito (ou a demora em

exercê-lo) não seni considerado como renúncia, nâo prejudicando, assim, a faculdade de as Partes

exeÍcerem o seu direito a qualquer tempo.

PAIII(GRAFO TERCEIRO: Se qualquer preüúo (ou paÍre de uma preüsão)

deste instrumeuto üer a ser considerada inválida, ilegal ou inexigível, continuaní em ügência as

cláusulas que não guardarem relaçâo de dependência com a paÍte em questão.

CL USULA D INIA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Goiânia para dirimir quaisquer dúvidas ou

omissões que pos$m resultar do presente Acordo de Cooperação ou deconer da respectiva

execução, e que não sejam solucionadas mediante negociação administrativa e amigável entÍe os

partícipes, por meio da celebração de Termos Aditivos.

E, por estarem de pleno acordo, firmam o presente ínstrumento em 02 (duas) üas

de igual teor e fonna, peÍante as testemunhas abaixo assinadas.

de202I

APARECIDA DE FÁTIMA GA IS RES PEREIRi\

Secretária de Estado Educação

de

,--h

Teíemunhas:

t.

CAROLINÀ DE O VEI CAI\IPOS
Representante legal

CPF:
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