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Processo n' 202100006036907

ACORDO DE COOPERAÇÃO n". 0i5l JGiJque entre

si celebram o Estado de Goiás por meio DA SECRETARIA DE

ESTADO DA EDUCAÇÃO E O INSTITUTO SONHO

GRÂNDE, O INSTITUTO DE CORRESPONSABILIDADE

PELA EDUCAÇÃO E O INSTITUTO NATURA, para os fins

que especificam:

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

denominada "SECRBTARIA", com sede em Goiânia, Capital do Estado de Goiás, sito à Quinta Avenida.

Qd. 71, 212, Setor Leste Vila Nova, CEP:74.643-030 inscrita no CNPJ/TvÍFsob o n'01.409.705/0001-20'

representada por sua titular, APARECIDA DE rÁrIIU.q, GAVIOLI SOARE§ PEREIRA, brasileira,

casada, inscrita no CPF sob o no 329,607j92-04 e portadora do RG 368.625, expedido pela SSP/RO,

residente e domiciliada nesta Capital; o INSTITUTO SONHO GRANDE, associação apartidária e privada

sem fins econômicos, regularmente constituída e com endereçona Rua Tabapuá, 422 - l0o andar, Itaim Bibi,

São paulo/Sp, CEp 04.533-001, inscritano CNPJ/MF sob ono 22.915.50410001-74, neste ato representada

nos termos do se-u Esratuto Social pela Sra. LUDMILA BARROS SERPA DA ROCHA, brasileira,

solteira. Direrorai{e Op"raçOes, inscrita no CPF/MF sob o no 110.2'14.117-54 e portadora da carteira de

identidade no ji.O:2. t t t -S DETRAN/RJ, doravante denominado ISG; o INSTITUTO DE

CoRRESPONSABILIDADE PELA EDUCAÇÃO, associação apartidíria e privada sem fins

econômicos, regularmente constituída e com endereço na Avenida Engo Antônio de Góes, no 60' 17o andar -

pina, Recife/pE, CEp: 51.010-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n" 05.364.27410001'83' neste ato

representada nos termos do seu Estatuto Social por sua Vice-Presidente, Sra. JULIANA DE BRJTTO

MAGALHÃES ZIMMERMAN, brasileira, casada, comunicadora social, inscrita no CPFAvIF sob o no

1g0.530.75g-43, portadora da cédula de identidade RG no 24.798.406-2 - SSP/SP, doravante denominado

ICE; e o INSTITUTO NATURA, associação apartidária e privada sem fins econômicos' regularmente

constituída e com endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n" 20 I , conj , I 7 I , Pinheiros, São Paulo/SP,

cBp 05.426-100, inscrita no cNpJMF sob o n' 12.384.445/0001-00, neste ato representada nos termos do

seu Estatuto Social por seu Diretor Presidente, Sr. DAVID SAAD, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito

no CpF/MF sob o no 175.203.068-01 e porrador da cédula de identidade RG no 22.653.181-8 SSP/SP'

doravante denominado IN;

Todos conjuntamente denominados "partes"; ISG, ICE e IN conjuntamente denominados "Partícipes", e
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todos quando trataios isoladamente, "Parte",

Considerando:

(i) As disposições relativas aos Acordos de Cooperação, definidas pela Lei no 13.019, de 3l de julho de

2014 (em especial no artigo 42);

(ii) As disposições do PlanoNacional de Educação ("PNE"), Lei no 13.005, de 25 de junhode 2014,na

forma de seu Anexo, em especial: (i) a meta 3, que estabelece elevar ataxa líquida de matrículasno ensino

médio paraS5oÁ; (ii) a meta 6, que estabelece que os Estados e Distrito Federal terão até 2024 para oferecer

educação em tempo integral em pelo menos 50% das escolas, de forma a atender pelo menos 25% dx

matrículas da educação básica; (iii) a meta 7, que estabelece melhorias no fluxo e na aprendizagem dos

estudantes; e (iv) a meta 19, que estabelece a utilização de criterios técnicos de mérito e de desempenhona

gestão escolar;

(iii) O interesse dos Participes em apoiar os Estados e o Distrito Federal a atingirem tais metas;

(iv) As disposições do Plano Estadual de Educação de Goiás, instituído por meio da Lei n'18.969, de 22

de julho de 2015, em especial a meta 3, que estabelece ampliar a oferta de educação em tempo integral em

50% (cinquenta por cento) das escolas da rede pública atendendo, de forma gradativa, a25o/o (vinte e cinco

por cento) das matrículas, até o final da vigência do Plano (2025);

(v) A atuação conjunta entre o setor público e entidades da sociedade civil, para intervir nas questões

relativas ao Ensino Público Básico, assegurando sua universalidade e gratuidade, e, ao mesmotempo, visando

aperfeiçoar os seus instrumentos de gestão e melhorar a qualidade com mecanismos de controle;

(vi) O interesse da SECRETARIA em continuar e aprimorar o programa de ensino emtempo integral

no Estado, e, por sua vez, o interesse dos Partícipes de apoiá-la neste processo.

.,:

RESOLVEM as Partes celebrar o presente ACORDO DE COOPERAÇÃO, mediante as

cláusulas, o plano de Trabalho e o Termo de Confidencialidade e Sigilo anexos, bem como as condições a

seguir enunciadas

1.1 O objeto do presente Acordo consiste na execução de um conjunto de projetos

(,.projetos,,) que auxiliem a sECRETARIA na continuidade e no aprimoramento do Programa Educação

plena e Integral (..programa"), voltados aos Centros de Ensino em Período Integral - CEPIs que possuem

turmas de Ensino Médio Integral do Estado de Goiás, conforme especificações contidas neste instrumento

PRIMEIRA - DO OBJETO
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e no Plano de Trabalho anexo (Anexo I), que foi previamente aprovado pelas Partes e constitui parte

integrante deste Acordo para todos os fins de direito.

1.2 As Partes acordam, desde já, que não é objeto do presente Acordo qualquer apoio

relacionado, direta ou indiretamente, à:

(i) realização e/ou contratação de obras, merenda escolar e/ou transporte, bem como de

outros bens ou serviços necessários ao funcionamento da rede pública de ensino; e

(ii) seleção, contratação e/ou pagamento de remuneração do quadro de servidores e/ou

funcionários atuantes na rede pública de ensino.

1.3 O apoio a ser realizado pelos parceiros privados no âmbito do presente Acordo

restringe-se única e exclusivamente ao disposto neste instrumento e em seu Plano de Trabalho (Anexo I).

1.4 A produção de conhecimento relativa ao trabalho desenvolvido no âmbito deste Acordo

também está contemplada no escopo desta parceria. Ela será realizada pelos parceiros privados (isolada ou

conjuntamente) por meio de monitoramento, pesquisas, análise de dados e de informações, podendo ser

eventualmente registrada por meio de estudos e relatórios.

SEGUNDA - DO PLANO DE TRABALHO

2.1 parao alcance do objeto pactuado, as Partes obrigam-se a cumprir o Plano de Trabalho

que é parte integrante e indissociável do presente Acordo (Anexo I), conforme parágrafo único do artigo

42,dalei no I 3.Olgl2O14,bem como toda documentação técnica que dele resulte, cujos dados nela contidos

acatam as Partes.

2.2 Formar-se-á um Conselho de Governança para o acompanhamento do Plano de

Trabalho, que contará com reuniões periódicas das Partes para discussão dos projetos'

].3 Eventuais aditamentos no Plano de Trabatho serão formalizados por escrito, sendo

vedada a alteração do objeto da parceria.

3.1 São obrigações da SECRETARIA:

I) Definir e tornar disponíveis as escolas em que serão realizadas as atividades previstas

neste Acordo, após análises de conveniência, oportunidade e adequação, observado também o disposto em

leis e atos administrativos relacionados ao ensino em tempo integral;

Page | 3

QuintaAvenida,Qd'Tl,2.l2,SetorLesteVilaNova,Goiânia-G0CEP:74.643.030

ES- DAS OBRIGTERCEIRA



uocu§tgn Enverope tu: 4 / õzóAEtr-4ccó-4cu t -AFóJ-uJtróc / F tsóEr4

II) Facilitar a comunicação entre os parceiros privados e os órgãos públicos do Estado, de

forma que o apoio para manutenção e aprimoramento do Programa seja realizado de forma efetiva;

III) Diwlgar o objeto da parceria nos termos da legislação, mediante procedimentos

definidos conforme seu juízo de conveniência e oporfunidade;

IV) Disponibilizar dados, inclusive financeiros, informações e documentos necessários à

realizaçáo dos objetivos previstos neste Acordo;

V) Empreender os esforços necessários para garantir a execução do objeto da parceria,

agindo prontamente para afastar riscos de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade;

VI) Participar de reuniões periódicas com os parceiros privados para discussão das

atividades previstas neste Acordo;

y11) Participar do Conselho de Governança composto pelas Panes que assinam este

Acordo;

WI) Monitorar o objeto do Acordo, considerando as finalidades de cada uma das

atividades previstas;

IX) Elaborar e aplicar instrumentos de monitoramento periódicos, no decorrer do

desenvolvimento das ações do Acordo, a exemplo de:

a) formulários para levantamentos, mapeamentos, consultas e pesquisas;

b) planilhas de dados e informações;

c) análises estatística e apresentação dos resultados diwlgados na rede;

d) produção de painel de dados periódicos como ponto de partida para intervenções nas

escolas;

e) avaliação estruturada do impacto produzido pelas ações realizadas;

f) relatórios Parciais e finais;

g) Outros.

X) Avaliar a efetividade dos trabalhos do apoio técnico, visando alinhamento às demandas

da Secretaria e escolas envolvidas.

3.2 São obrigações do ISG:

I) Captar e prover os recursos financeiros necessários para execução das atividades

previstas neste Acordo e em seu respectivo Plano de Trabalho;

II) Contratar e disponibilizar os recursos humanos necessários pata tealização das

atividades a ele relacionadas, referentes à assessoria para aperfeiçoamento e manutenção do Programa

Educação Plena e Integral, incluindo, sem se limitar, a atuação nas áreas financeira' jurídica' de

comunicação, concepção, planejamento, implantação, gestão e avaliação do Programa;

III) Apoiar localmente a SECRETARIA, conforme Plano de Trabalho definido neste

Acordo e conforme as demandas cotidianas apresentadas pela SECRETARIA no âmbito e durante a

execução do Acordo;

Quinta Avenida, Qd. 71, 212, Setor Leste Vila Nova, Goiânia-Go CEP: 74'643'030
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IV) Participar de reuniões com a SECRETARIA para discussão das atividades previstas

neste Acordo;

V) Participar do Conselho de Governança composto pelas Partes que assinam este Acordo.

3.3 São obrigações do ICE e IN:

I) Executar fielmente o objeto do presente Acordo, ao encontro dos termos pactuados,

exclusivamente no tocante às ações a eles atribuídas quanto ao objeto citado, observando o Plano de

Trabalho e respeitando o prazo de vigência estipulado neste instrumento;

II) participar do Conselho de Governança composto pelas Partes que assinam este Acordo;

III) participar de encontros com os demais parceiros dos projetos, a fim de discutirem o

status e os próximos Passos.

3.4 Sem prejuizo do objetivo principal e das atribuições e competências acima definidas,

as partes deste Acordo poderão estabelecer e definir novas competências para desenvolver outras atividades

que se ftzeremnecessárias, sempre tendo como objetivo precípuo o aperfeiçoamento e a manutenção do

Programa, formalizando-as, se for o caso, mediante Termos Aditivos ao presente instrumento' os quais'

uma vez celebrados e publicados Seus extratos, reputar-se-ão como integrantes do aludido instrumento'

obrigando as Partes desde então.

3.5 para consecução do objetivo deste Acordo, disposto na cláusula primeira ("Do

Objeto,,), as Partes se comprometem formalmente a contribuir de modo efetivo pelo tempo da cooperação

ora pactuada, buscando a produção de efeitos positivos, na forma adiante especificada' contribuindo para

apromoçãodeumensinomédiodequalidade,públicoegratuito,comgestãodequalidadeeeficiência,

sujeita à aferição de resultados, mediante critérios objetivos previamente definidos e de conhecimento

público.

4.1 O Acordo deverá ser executado fielmente pelas Partes, de acordo com as cláusulas

pactuadas e a legislação pertinente, respondendo cada uma delas pelas consequências de sua inexecução'

total ou parcial, a que tiver dado causa'

4.2 Autilização temporária de pessoal que se tornar necessária paÍa a execução do objeto

deste Acordo não configurará vínculo empregatício e/ou previdenciário de qualquer natureza' nem gerará

qualquer tipo de obrigação trabalhista ou previdenciária para a sECRETARIA, tampouco para os demais

Institutos, exceto aquele diretamente responsável pela contratação de tais profissionais' o qual responderá

,.., ,À êÀ. ^2^ 
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pelo pagamento de eventuais condenações, indenizações, multas, honorários advocatícios, custas

processuais e demais encargos que houver, podendo ser denunciado em qualquer ação que vier a ser

proposta nesse sentido.

USULA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENT E PATRIMONIAIS

5.1 Para a execução do objeto do presente Acordo não haverá transferência de recursos

Íjnanceiros entre os parceiros privados e o Estado (incluindo a SECRETARIA)'

5.2 O objeto deste Acordo não envolve a celebração de comodato, doação de bens ou

qualquer outra forma de compartilhamento de recurso patrimonial da SECRETARIA.

CLAUSULA SEXTA - DOS RECURSOS HUMANOS

6.1 Os recursos humanos utilizados por quaisquer das Partes em deconência das atividades

inerentes ao presente Acordo não sofrerão alteração na sua vinculação empregatícia nem acarretarão

quaisquer ônus às demais Partes.

ULA TIMA - DO PRAZO E VI CIA

7.1 O prazo de vigência deste Acordo será de 3 (três) anos a partir da data de sua

publicação, podendo ser proÍrogado mediante termo aditivo celebrado entre as Partes, nas condições

previstas no art. 55 da Leino 13.019, de2014'

8.1 Este Acordo poderá ser rescindido:

I) Por consentimento de todas as Partes, por meio de distrato;

II) Em face de superveniência de impedimento que o torne formal ou materialmente

inexequível, mediante comunicação expressa às demais Partes com justificativa sobre a inviabilidade da

execução;

III) Em razáo deinadimplemento unilateral que não tenha sido sanado em prazo razoâvel

assinalado pela(s) Parte(s) inocente(s) na respectiva notificação escrita;

IV) por conveniência de qualquer uma das Partes, mediante notificação às demais, por

escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias'

USULA OITAVA - DA RESCI

NONA _ DA AL

QuintaAvenida,Qd.Tl,212,SetorLesteVilaNova,Goiânia-G0CEP:74643'030
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9.1 Exceto no tocante a seu objeto, o presente Acordo poderá ser alterado, no todo ou em

parte, mediante Termo Aditivo, desde que devidamente justificado o interesse público, devendo os casos

omissos ser resolvidos pelas Partes.

ULA D _ DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

10.1 As Partes recoúecem e declaram que os direitos de propriedade intelectual incidentes

sobre os materiais relacionados a este Acordo ("Criações") serão de exclusiva titularidade da Parte

responsável pela produção, criação, financiamento e/ou licenciamento dos materiais. Tais direitos, no

entanto, são desde já licenciados às demais Partes, a tífulo gratuito, para que os referidos materiais sejam

utilizados e explorados exclusivamente no âmbito dos projetos, tal como indicado no Plano de Trabalho,

sendo necessária apenas uma prévia comunicação ao respectivo titular para uso dos materiais'

lO.Zparaos fins deste Acordo, a regra desta cláusula é aplicável a toda e qualquer criação

produzida para fins de cumprimento do seu objeto, seja de çar6Íer técnico, não técnico, administrativo,

financeiro, comercial ou pessoal; seja ela verbal, escrita, visual ou qualquer outra, corpórea ou não, tais

como vídeos e materiais de comunicação.

ll.l. Fica estabelecida a dispensa do procedimento de prestação de contas, nos termos

doartigo63,§3o,daLeinol3.019, de20l4,edoincisoII,§2o,doartigo6odoDecretofederalno3'726'

de 2016, uma vez que as Partes utilizarão recursos próprios para execução do objeto do Acordo' não

havendo transferências de recursos públicos para nenhum dos parceiros privados ou qualquer outra forma

de compartilhamento patrimonial.

12.1 As Partes declaram conhecer as noÍrnas de prevenção à comrpção previstas na

legislação brasileira, incluindo, mas não se limitando, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n'

g.42gl1gg2) e a Lei n, 12.g4612013 e seus regulamentos (em conjunto, "Leis Anticomrpção") e se

comprometem a (i) cumpri-las fielmente, por si e por seus associados, administradores e colaboradores'

bem como (ii) exigir o seu cumprimento pelos terceiros por elas contratados'

12.2 Sem prejuízo da obrigação de cumprimento das disposições da legislação vigente,

todas as Partes desde já se obrigam a:

PRIMEIRA - DA DISPENSA DA DE CONTASUSULA PREST

SEGUNDA _ DA LEI ANTIUSULA D CORR
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I) Não dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer naíYeza

a agentes públicos ou a pessoas a eles relacionadas ou, ainda, a quaisquer outras pessoas, empresas e/ou

entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou direcionar

negócios ilicitamente; e

II) Adotar as melhores práticas de monitoramento e verificação do cumprimento das Leis

Anticomrpção, com o objetivo de prevenir atos de cormpção, fraude, práticas ilicitas ou lavagem de

diúeiro por seus associados, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados.

12.3 No desempenho deste Acordo, as Partes declaram que proíbem, dentre outras

condutas, a oferta, a promessa, a doação, o pagamento, a solicitação ou a aceitação de qualquer espécie de

dinheiro, objeto, favor, bem ou postura com reflexo financeiro/patrimonial, seja direta ou indiretamente,

para/de qualquer pessoa, incluindo oficiais públicos, para obter ou manter um negócio ou para garantir

qualquer outra vantagem indevida ou beneficio ilegal.

12.4 para efeito desse Acordo, "Ohciais Públicos" incluem quaisquer funcionários

públicos, candidatos a cargos públicos, funcionários de empresas controladas ou de propriedade do Estado,

organizações internacionais públicas, partidos políticos e seus candidatos, nacionais ou estrangeiros, e

qualquer outra pessoa (fisica ou jurídica) agindo "em nome de" ou "para" o beneficio de quaisquer Orgãos

ou Oficiais Públicos.

12.5 A comprovada violação de qualquer das obrigações previstas nesta cláusula é causa

para arescisão unilateral deste Acordo, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos causados à(s) Parte(s)

inocente(s)

13.1. As partes assumem o compromisso de manter absoluto sigilo em relação às

informações confidenciais de terceiros ou de outra(s) Parte(s) que tiverem acesso para consecução do

objetivo deste Acordo, obrigando-se a não diwlgar, ceder, explorar ou utilizar as informaÇões confidenciais

acessadas para fins estranhos ao objeto deste Acordo'

13.2. Consideram-se informações confidenciais, para os fins deste Acordo' toda

informação transmitida por quaisquer das Partes à(s) outra(s) Parte(s) em decorrência desta parceria' e que

estiverem identificadas como "confidenciais" ou que seriam normalmente consideradas como tal' seja por

meio da entrega'de documentos fisicos e eletrônicos, registrada em protocolo fisico, mensagem de e-mail

ou por qualquer outro meio, incluídos os dados pessoais de terceiros e de estudantes eventualmente

compartilhados entre as Partes.

QuintaAvenida,Qd.Tl,2l2,SetorLesteVilaNova,Goiânia.G0CEP:74.643-030
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13.3. As limitações previstas neste Acordo para a revelação de informações confidenciais

não são aplicáveis quando tais informações (i) já forem de domínio público, ou (ii) posteriormente vierem

a se tornar conhecidas do público, em caráter geral, após recebida pela Parte receptora, sem que haja

qualquer participação desta nesta diwlgação, ou (iii) sejam reveladas em decorrência de atendimento a

exigência legal e/ou de ordem judicial ou de autoridade governamental, mas desde que (a) a Parte receptora

envie prontamente à Parte fornecedora comunicação escrita a respeito da ordem ou exigência recebida,

comprometendo-se, desde logo, a açaÍar os termos de eventual proteção judicial que venha a ser obtida pela

parte fornecedora, e (b) a revelação se restrinja ao mínimo de informação necessáriapata atender à ordem

ou exigência.

13.4. para os fins deste Acordo, a parte controladora será pessoa natural ou jurídica, de

direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais,

enquanto a parte operadora será pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o

tratamento de dados pessoais em nome da parte controladora'

13.5. A SECRETARIA, em regra, será considerada controladora para fins da Lei no

l3;l1g21l3 quanto aos dados pessoais compartilhados com o objetivo de executar o presente Acordo,

inclusive com relação a dados pessoais de terceiros e de estudantes.

13.6. A SECRETARIA coletará e compartilhará dados pessoais para aplicação de

questionários e realização de pesquisas a partir de hipótese legal de tratamento enumerada pela Lei Geral

de proteção de Dados pessoais (Lei n" l3.7)gl2}l8), inclusive no tocante às exigências aplicáveis ao

tratamento de dados pessoais de crianças.

13.7. No âmbito deste Acordo, os Partícipes coletaráo e realizarão, diretamente ou por

meio de prestador de serviço, o tratamento de dados a partir da aplicação de questionário e de entrevistas

com estudantes, pais ou responsáveis, professores e gestores do ensino médio em conformidadecom Lei

Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei n' 13.7ogl2o18), quando, então, poderão atuar tambémcomo

parte controladora.

13.g. E de responsabilidade das Partes a manutenção da integridade das informações nos

termos e responsabilidades atribuídas pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei n" 13'70912018)'

13.g. As partes comprometem-se a tratar os dados pessoais compartilhados e usados no

âmbito do presente Acordo em atenção às disposições e princípios da Lei Geral de Proteção de Dados

pessoais (Lei n" 13.7ogl2olg) e às demais norrnas vigentes aplicáveis, respeitando todos os direitos dos
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respectivos titulares, sendo os dados compartilhados e a finalidade do uso especificados posteriormente em

documento proprio a ser formalizado entre as Partes'

ULA D CIMA QUARTA _ DA PUBLI

14.1. Este Acordo terét eficárcía a partir de sua publicação, devendo a SECRETANA

publicar seu extrato no Diário Oficial do Estado, nos termos do artigo 38 da Lei n" 13.019, de2014'

15.1. Cada uma das Partes indica, neste ato, o seu respectivo Gestor, que será responsável

pelo acompaúamento do cumprimento do Acordo e atuará como interlocutor para os assuntos relacionados

a este instrumentb:

I) Gestor da SECRETANA:

Nome: Aparecida de Fátima Gavioli Soares Pereira

Cargo: Secretária de Estado da Educação,

Telefone: (62) 3220 -9 500

II) Gestora do ISG:

Nome: Ludmila Barros SerPa da Rocha

Cargo: Diretora de OPerações

Telefone: (l l) 3074-2510

E -ms il : ludmi la. serpa@institutosonhogrande' org

III) Gestora do ICE:

Nome: Juliana Zimmerman

Cargo: Vice-Presidente

Telefone: (l 1) 99931 -47 54

E - mail :juliana.zimmerman@icebrasi l' org'br

IV) Gestora do IN:

Nome: Carolina Ilídia Soares de Faria

Cargo: Gerente de Ensino Médio

Telefone: (1 l) 4389-5813

CIMA QUINTA - DOS GESUSULA TORES

Quinta Avenida, Qd. 71, 212, Setor Leste Vila Nova' Goiânia-G0 CEP: 74'643-030
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E - mai I : carolinàfaria@natura. net

15.2, Asubstituição dos gestores deverá ser comunicada por escrito, tal como por e-mail

ULA SEXTA _ DAS DISPOSI GERAIS

l6.l.Fica vedada a participação, neste Acordo, de eventual autoridade que atue

simultaneamente como dirigente de qualquer parceiro privado (organização da sociedade civil) e

administrador público, nos termos do artigo 39, da Lei no 13.01912014.

l6.2.No âmbito da produção de conhecimento mencionada na subcláusula 1.4, e na

condição de responsável pelos locais a serem analisados (inclusive estabelecimentos de ensino), a

SECRETARIA autoriza os parceiros privados a (isolada ou conjuntamente):

I) realizarem entrevistas e pesquisas, e a coletarem dados e informações para viabilizar a

execução e a avaliação desta parceria, bem como a produção de coúecimento e sua respectiva divulgação;

II) divulgarem os respectivos resultados'

16.3. Antes de evenruais divulgações, a SECRETARIA avaliarâ as produções de

conhecimento realizadas pelos parceiros privados e deverá expressar, de forma documentada e dentro do

prazo oportunamente acordado com a equipe do(s) respectivo(s) parceiro(s) privado(s)' a sua discordância

com relação à hipótese de compartilhamentos e disseminações de tais produções'

16.4. Nenhuma das Partes será responsável pelo descumprimento ou atraso no

cumprimento de suas obrigações se for em decorrência de circunstâncias que estavam além do seu controle

razoavel.

16.5. O não-exercício de um direito (ou a demora em exercê-lo) não será considerado como

renúncia, não prejudicando, assim, a faculdade de as Partes exercerem o seu direito a qualquer tempo'

16.6. se qualquer previsão (ou parte de uma previsão) deste instrumento vier a ser

considerada inválida, ilegal ou inexigível, o restante do Acordo continuará em vigor'

Quinta Avenida, Qd. 71 , 212, Setor Leste Vila Nova' Goiânia-G0 CEP: 74'643-030
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l7.l.As controvérsias decorrentes da execução do presente Acordo que não puderem ser

solucionadas diretamente por mútuo acordo entre as Partes deverão ser encamiúadas ao órgão de

consultoria e assessoramento jurídico da SECRETARIA, para prévia tentativa de conciliação e solução

administrativa de dúvidas de natureza eminentemente jurídica relacionadas à execução da parceria,

assegurada a prerrogativa de os Partícipes se fazerem representar por advogado, observado o disposto no

inciso XVII do caput do arÍ.42 da Lei n' 13.019, de2014'

17.2. Não logrando êxito a tentativa de conciliação e solução administrativa, será

competente para dirimir as questões decorrentes deste Acordo o Foro da Comarca de Goiânia/Go, com

expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por assim estarem plenamente de acordo, as Partes admitem como válida a assinatura

do presente instrumento em forma eletrônica, utilizando sistema eletrônico com senha pessoal e

intransferíve I capazde comprovar a sua autoria e a integridade deste documento, na forma do § 2" do art'

10 da Medida Provisória n'2.200-212001.

E, por estarem de pleno acordo, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor

e forma, perante as testemunhas abaixo assinadas'

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃ0, em Goiânia, o 6 do mês de

2022

fryaruth h (;h^n hwdú Soair-s lwur*
APARECIDA DE TÁTTUI GAVIOLI SOARES PEREIRA

Secretária de Estado da Educação

LUDMILA BARROS SERPA DA ROCHA
Instituto Sonho Grande

Jularna, â^ cnuatn

JULIANA DE BRITTO MAGALHÃES ZIMMERMAN
Instituto de Corresponsabilidade pela Educação

Quinta Avenida, Qd. 71, 212, Setor Leste Vila Nova, Goiânia-G0 CEP: 74'643-030
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DAVID SAAD
Instituto Natura
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